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Contratação de Agente Comunitário de Saúde para ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA e Agente de 

Combate a Endemias para VIGILÂNCIA AMBIENTAL para provimento de vagas. 

 
 
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICONº 002/2012  

 
 
Considerando o disposto no Artigo 198, § 4º da CF, alterado pela EC 51, de 14/02/2006, c/c Artigo 14 da Lei 

Federal nº 11.350/2006 e Lei Municipal nº 850/2009,nº 737/2007 e 791/2009, que dispõem sobre a forma de 

provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias;  

 
Considerando a necessidade de adequação ao ESF – Estratégia de Saúde da Família, que tem como um dos 

seus fundamentos possibilitarem o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando 

os princípios básicos do SUS: universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação da 

comunidade mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários;  

 
Considerando a necessidade de regularização do provimento desses profissionais, bem como, a importância do 

desempenho da sua função na realização de trabalhos educativos em saúde com visitas domiciliares visando à 

prevenção primária e promoção à saúde. 

 
A Prefeitura Municipal de Jaguaré torna público que fará realizar em local, data e hora conforme especificados 

neste edital, Processo Seletivo Público com o objetivo da contratação para a Secretaria Municipal da Saúde, que 

será executado por intermédio de Comissão composta por servidores, bem como de membros indicados pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaré (SINDSMAJ) e Sindicato dos Trabalhadores da Saúde 

do Estado do Espírito Santo (SINDSAÚDE), designados através da Portaria n°065/2012 (anexo IV), conforme 

constante abaixo:  

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. Informações complementares e pré-requisitos para inscrição:  
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2.DO CARGO 

 

2.1 OAgente Comunitário de Saúde(ACS)tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, não sendo 

permitido desvio de função. 

2.1.1.De acordo com o art. 3º, parágrafo único da Lei 11.350/2006 são atividades do Agente Comunitário 

de Saúde: 

a) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua área de 

atuação; 

b) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

c) O registro para fins exclusivos do controle e planejamento das ações de saúde de nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos à saúde; 

d) O estimulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

e) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 

a)  Cargo:  Agente Comunitário de Saúde (ACS).  

b)  Carga Horária semanal  Carga horária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, perfazendo 40 

(quarenta) horas semanais, salvo imperiosa necessidade de serviço para atuação 

em outros horários de trabalho.  

c)  Salário base  R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

d)  Pré-requisitos para inscrição  I. Haver concluído o ensino Fundamental. 

II. Residir na área de abrangência da ESF.  

e)  Forma de avaliação  I. Prova Objetiva de caráter eliminatório.  

II. Prova de Títulos de caráter classificatório. 

III. Prova Objetiva em Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de 

caráter eliminatório e classificatório. 

f)  Regime Jurídico de Contratação  Regime Jurídico Estatutário– Lei Municipal nº 850/2009 

 
a)  Cargo:  Agente de Combate a Endemias (ACE) 

b)  Carga Horária semanal  Carga horária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, perfazendo 40 

(quarenta) horas semanais, salvo imperiosa necessidade de serviço para atuação 

em outros horários de trabalho.  

c)  Salário base  R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

d)  Pré-requisitos para inscrição  I. Haver concluído o ensino Fundamental. 

II. Residir em Jaguaré. 

e)  Forma de avaliação  I. Prova Objetiva de caráter eliminatório.  

II. Prova de Títulos de caráter classificatório. 

III. Prova Objetiva em Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de 

caráter eliminatório e classificatório. 

f)  Regime Jurídico de Contratação  Regime Jurídico Estatutário – Lei Municipal nº 737/2007 e 791/2009. 
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f) A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor da saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida. 

2.2. O Agente de Combate a Endemias (ACE) tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 

SUS e sob supervisão do gestor municipal, não sendo permitido desvio de função.  

De acordo com o art. 4º, parágrafo único da Lei 11.350/2006 são atividades do Agente de Combate a 

Endemias: 

a)Exercer as atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, 

vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos e orientação gerais de saúde; 

b) Prevenir a malária e a dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; 

c)Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as 

necessidades definidas pela equipe; 

d) realizar visitas aos imóveis para execução do trabalho de campo carregando bolsa de tiracolo com peso 

aproximado de 10 kg; 

e) executar trabalho utilizando bomba costal e bomba FOG na aplicação em bloqueio, rios, valões e represas, 

pesando 10 kg a 18 kg cada equipamento. O operador carrega o equipamento durante a aplicação por um 

período de 02 horas aproximadamente; 

f) Emitir relatórios, subir escadas para verificação de caixa d’agua, calhas, telhados e prédios, dentre outras que 

demandam resistênciafísica. 

2.3. O candidato ao cargo de ACS deverá residir na área geográfica da Unidade de Estratégia Saúde da Família 

(ESF) de abrangência da comunidade em que atuará, durante todo o exercício da atividade profissional. 

2.4. Constituem as áreas geográficas de abrangência das Unidades de Saúde da Família, nos termos do § 2º do 

art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, as divisões do território do Município compreendidas por bairros ou 

segmentos destes e por localidades da zona de expansão urbana e da zona rural, subdivididas em micro áreas, 

de acordo com os parâmetros estabelecidos para a gestão municipal do Sistema Único de Saúde - SUS.  

2.5.Lotação: Os ACSserão admitidos pela Prefeitura Municipal de Jaguaré e lotados nas Unidades de Estratégia 

de Saúde da Família -ESF de referência de sua área geográfica, devendo residir em qualquer das micro 

áreas.ACE serão admitidos pela Prefeitura Municipal de Jaguaré e lotados na Vigilância Ambiental, conforme 

abaixo descrito:  

 
Área de 

abrangência/UNIDADE 

Micro área Cargos Vagas Observação 

 

 

 

 

ESF – Água Limpa 

Caximbal Agente Comunitário de Saúde 1  

Água Limpa à direita Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

São Roque Agente Comunitário de Saúde 1 Cobertura de Licença 

Estivado/Córrego Menezes Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Barra Seca/Acima Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Barra Seca/Sede Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Aricanga Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Água Limpa à esquerda Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Estivado/São Domingos Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Barra Seca Posto fiscal Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

ESF – Central/Boa Vista 

Centro Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Laquine/Centro Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Boa Vista I Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Laquine/Av. 09 de Agosto Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 
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Laquine/Palmital Agente Comunitário de Saúde 1 Cobertura de Licença 

Nova Esperança Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Boa Vista II Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Aracati Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Palmital Agente Comunitário de Saúde 1  

Boa Vista I/Zona rural Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Centro/Trevo Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

 

 

 

 

 

 

 

ESF – SEAC 

Japira Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Fazenda Camatinha Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Novo Tempo 1 Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Novo Tempo 2 Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região próxima à mata Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Área após campo de Futebol Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Abóbora Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região próxima a unidade Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região da Escola Luz do Futuro Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região em frente ao campo 

de Futebol 

Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

 

 

 

ESF – Fátima 

São João Bosco Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Santo Antônio de Pádua Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Valiate Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Centro de Fátima Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Barra Seca Velho Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Vargem Grande Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

São Judas Tadeu Agente Comunitário de Saúde 1 Cobertura de Licença 

 

 

 

 

 

ESF – Giral 

São José Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Palmito Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Santo Anjo Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

XIII de Setembro Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Córrego da Areia Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Centro do Giral Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

São Braz Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Santa Maria Gorete Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Daniel Comboni Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Palmitinho Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

São Geraldo Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

 Centro Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 
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ESF – Irmã Tereza 

Centro/Trevisan Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

São Paulinho/Coopersanto Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região escola Irmã Tereza Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região próxima a Unidade Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região próxima ao Estádio Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

Região Igreja Testemunha  Agente Comunitário de Saúde 0 Cadastro de Reserva 

TOTAL DE VAGAS PARA ACS 5  

Vigilância Ambiental Jaguaré Agente de Combate a Endemias 3  

TOTAL DE VAGAS PARA ACE 3  

 

2.6. As vagas ofertadas nas áreas de abrangência/micro áreas Água Limpa – São Roque; Central/Boa 

Vista – Laquini/Palmital e Fátima – São Judas Tadeu, respectivamente, destina-se exclusivamente à 

cobertura de licença dos servidores titulares. 

2.7. As funções identificadas no presente edital serão desenvolvidas na área de abrangência, havendo lotação 

por micro área a critério da Secretaria Municipal de Saúde, subordinada à ESF. 

2.8. Os candidatos classificados na 1ª e 2ª etapas neste Processo Seletivo Públicodeverão participar do Curso 

Introdutório de Formação Inicial e Continuada.  

 

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. As inscrições serão realizadas nos dias 23 e 24 DE MAIO DE 2012, no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Jaguaré, situado na Avenida 09 de Agosto nº 2326, centro – Jaguaré/ES, no horário das 

09h00min às 16h00min. Não serão permitidas inscrições fora do prazo e da data estipulados acima.  

3.2.São requisitos para a inscrição no Processo SeletivoPúblico,além daqueles mencionados no item 1.1, “d” 

deste Edital:  

I. Ser brasileiro, e não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado 

que impeça legalmente o exercício de função pública; 

II. Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;  

III. Ter, até a data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos; estar no gozo dos direitos Políticos e Civis 

e, se, do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;  

IV. Estar ciente que se aprovado quando da contratação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 

exigidos para o cargo, constantes do presente edital, sob pena de perda do direito à vaga;  

V. Estar legalmente habilitado para o exercício das ações pertinentes à função;  

VI. Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 

transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 

3.3. Cópia dos seguintes documentos: 

a. Documentos que comprovem a exigência contida nos requisitos mínimos para o cargo, constante do quadro 

apresentado no item 1, deste edital. 

b. Documento de oficial de identidade (descrito no item 6.2.1); 

c. CPF; 

d. Comprovante de residência emitido em 2012 (comprovando a residência do postulante, em nome do 

candidato, ascendente ou descendente direto, ou do cônjuge; na inexistência das mesmas, contrato do Imóvel); 

e. Título de eleitor; 

f. Comprovante de quitação eleitoral (comprovante de votação do último pleito, ou documento oficial equivalente);  

g.Certificado de reservista (para os candidatos do sexo masculino); 

h. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo. 

3.4. Todas as cópias de documentos apresentadas deverão ser acompanhadas dos originais para autenticação 

por parte da Comissão, exceto aqueles autenticados por Serventia Extrajudicial (Cartório).  

3.5. Na impossibilidade da assinatura do candidato, a inscrição poderá ser realizada através de procuração por 
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instrumento público ou particular com firma reconhecida por verdadeiro, devendo a procuração conter poderes 

específicos para este fim.  

3.5.1. O candidato que optar por efetuar a inscrição mediante procuração deve estar ciente de que a ficha de 

inscrição deve ser assinada pelo Procurador, sob pena de indeferimento. 

3.6. Para inscrição realizada por procurador, o mesmo deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) A procuração; 

b) Carteira de identificação (descrito no item 3.6.1); 

3.6.1. É obrigatória a apresentação do documento de identificação, na forma de original, sendo considerado: 

Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo 

Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as 

Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc., bem como Carteira Nacional de Habilitação. 

3.6.2. Requerimento de inscrição corretamente preenchido e assinado;  

3.7.O EDITAL DO PROCESSO SELETIVOPÚBLICO estará disponível no mural da Prefeitura Municipal de 

Jaguaré e no sitewww.jaguare.es.gov.br, com respectivo resumo disponível no Diário Oficial da União e 

em jornal de circulação local. 

3.8. O candidato ao cargo de ACS irá concorrer ao cargo pela área de abrangência. A atribuição de micro 

área será feita pela Secretaria Municipal de Saúde.  

3.8.1.O candidato ao cargo de ACS que não residir ou deixar de residir na comunidade para a qual está se 

candidatando, será eliminado do Processo Seletivo Públicoautomaticamente, ou a qualquer tempo 

mesmo depois de contratado. 

3.9. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ou de seu 

procurador, cabendo aos executores o direito de excluir deste Processo SeletivoPúblico aquele que preenchê-la 

com dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 

seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299, do Código Penal, além da 

responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causou ou vierem a causar à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JAGUARÉ.  

3.10. Os documentos comprobatórios de títulos, listados no item 8 deste Edital deverão ser entregues no ato da 

inscrição, não se admitindo a entrega posterior de qualquer título juntamente com o original ou de Serventia 

Extrajudicial (Cartório). 

3.11. Nenhum documento entregue no momento da inscrição poderá ser devolvido ao candidato. 

3.12. O candidato que juntar a inscrição, documentos não autenticados será automaticamente eliminado. 

3.13. No ato da inscrição o candidato deverá se certificar de que a contagem de páginas de seu processo 

efetuada pelo protocolista e registrada na ficha de inscrição é correta. 

3.14. A relação dos candidatos cujas inscrições forem deferidas será divulgada no dia 28 de maio de 2012. 

3.14.1. O recurso das inscrições indeferidas será realizado no dia 29 de maio de 2012. 

3.14.2. A relação final das inscrições deferidas será divulgada no dia 31 de maio de 2012. 

3.15. A inscrição será gratuita.  

4. DAS INSCRIÇÕES PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1 Em face de o número de vagas por área serem inferiores aos percentuais estabelecidos por lei, às pessoas 

portadoras de necessidades especiais participarão do Processo Seletivo Público em igualdade de condições com 

os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, data, horário e local da realização das etapas, 

avaliação médica e de capacidade física.  

 

5. DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 
5.1. O presente Processo Seletivo Público tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, 

aqueles mais aptos a desempenharem as exigências requeridas pela Estratégia de Saúde da Família e Vigilância 

Ambiental; e cujo perfil seja mais adequado para desenvolver as atividades do ACS e do ACE, conforme o 

parágrafo único do art. 3º e 4º da Lei Federal nº 11.350, de 2006.  

http://www.jaguare.es.gov.br/
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5.2. O Processo Seletivo Público será realizado em 3 (três) etapas distintas e subsequentes, a saber:  

1ª Etapa: composta de Prova Objetiva de conhecimento específico, de caráter eliminatório;  

2ª Etapa: Prova de títulos, de caráter classificatório. 

3ª Etapa: Composta de Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório e 

classificatório.  

5.3. A1ª e a 2ª Etapa do Processo Seletivo Público referido neste Edital serãoeliminatória e classificatória, 

respectivamente, sendo a 3ª etapa eliminatória e classificatória, constando de prova escrita com questões 

objetivas, com os seguintes valores de pontuação: 

a) A prova escrita objetiva referente à 1ª Etapa valerá 50 (cinquenta) pontos; 

b) A prova de títulos referente à 2ª Etapa valerá 30 (trinta) pontos; 

c) A prova decorrente do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada referente a 3ª etapa valerá 20 

(vinte) pontos. 

5.3.1. A cada questão objetiva referente à 1ª Etapa será atribuída 2,5 (dois pontos e meio), totalizando 50 

(cinquenta) pontos. 

5.4. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá ser domiciliado em JAGUARÉ, e sua 

inscrição será válida apenas para a área geográfica na qual sua residência está inserida, conforme descrito nos 

itens 2.3 e 2.4, seguindo-se os preceitos do artigo 6º da Lei Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de 2006;  

5.5. O candidato ao cargo de Agente de Combate a Endemias deverá ser domiciliado em JAGUARÉ. 

 

6. DA 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
6.1. A PRIMEIRA ETAPA será realizada no dia 16 DE JUNHO DE 2012, na EMEF Cipriano Coco, situada na 

Rua Arlindo Moreto, n° 344, bairro Laquini, Município de Jaguaré (ES), com inicio às 9h00 (horário que serão 

fechados os portões de acesso) e término previsto para as 12h00, tendo duração de 3h00. Os portões de acesso 

ao local de prova serão abertos às 8h30min. 

6.2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora 

marcada, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto, caneta esferográfica 

azul ou preta. 

6.3. É obrigatória a apresentação do documento de identificação, na forma de original, sendo considerados os 

mesmos do item 3.4.1 deste Edital.  

6.4. Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão fechados, rigorosamente, na hora marcada 

para o início da mesma, não havendo tolerância para atraso ou retardamento de candidato;  

6.5. Cada candidato receberá uma prova, contendo 20 (vinte) questões específicas(que será entregue 

pelo aplicador da sala),que deverá ser devolvido ao término da realização da prova. 

6.6. A provanão será substituída em nenhuma hipótese.  

6.6.1 Não será permitido o uso de lápis, material corretivo ou qualquer similar. 

6.6.2. O caderno de prova do candidato será utilizado para correção, não havendo gabarito. 

6.7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota 0 (zero) à questão:  

a) com mais de uma opção assinalada;  

b) sem opção assinalada;  

c) com emenda ou rasura.  

6.8. Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Processo 

SeletivoPúblico, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina 

calculadora, celulares, pagers ou qualquer outro aparelho eletrônico.  

6.9. Os candidatos deverão manter embaixo das cadeiras suas bolsas e demais pertences permanecendosobre 

a mesa apenas documento, protocolo de inscrição e caneta.  

6.10. Os candidatos deverão manter seus aparelhos eletrônicos desligados, enquanto permanecerem no recinto 

onde estarão sendo realizadas as provas.  

6.11. A Prefeitura Municipal de Jaguaré e a Secretaria Municipal de Saúde não se responsabilizam por perda ou 

extravio de documentos, pertences ou objetos, ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles 

causados.  

6.12. Será vedado ao candidato se ausentar do recinto da prova desacompanhado do fiscal.  

6.13. As instruções dadas pelos fiscais assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
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candidatos.  

6.14. A provadeverá ser identificada em campo específico pelo candidato (nome e nº de inscrição); 

6.15. As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou preta.  

6.16. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa da prova. 

6.17. As instruções contidas na capa da prova deverão ser rigorosamente seguidas, sendo o candidato único 

responsável por eventuais erros cometidos. 

6.18 O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no 

momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

6.19. O candidato, obrigatoriamente, deverá efetuar a devolução ao término da prova. 

6.20. Será eliminado do Processo Seletivo Públicoo candidato que utilizar qualquer meio ilícito ou que 

desobedecer de alguma forma, qualquer regra estabelecida neste Edital. 

6.21. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for o motivo 

alegado. 

6.22. As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos neste Edital. 

6.23. Será excluído o candidato que:  

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões, inadmitindo-se qualquer tolerância;  

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;  

c) não apresentar o documento que bem o identifique;  

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  

e) ausentar-se da sala de provas levando a prova ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 

f) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;  

h) não acatar as orientações oferecidas pelo fiscal ou aquelas contidas na capa daprova; 

i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 

permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone 

celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros 

equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

6.24. Para efeito de classificação, o candidato deverá obter na prova objetiva correspondente à 1ª Etapa 

percentual igual ou superior à 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Não serão avaliados os 

títulos referentes à 2ª Etapa dos candidatos que não obtiverem o percentual acima citado. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1ª E 2ª ETAPAS 

 
7.1. Os resultados preliminares serão divulgados no dia 20/06/2012no mural da Prefeitura Municipal de Jaguaré 

e através do “site” www.jaguare.es.gov.brem listagem por ordem de colocação, desconsiderando os critérios de 

desempate, contendo as notas da prova objetiva e títulos. 

 

8. DA 2ª ETAPA –PROVA DE TÍTULOS 

8.1. Não serão considerados os documentos que não estejam autenticados pela Comissão Organizadora e/ou 

Serventia Extrajudicial (Cartório)e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a sua leitura e 

avaliação; 

8.2. A análise dos documentos comprobatórios dos títulos, valendo um total de 30 (trinta) pontos, em estrita 

observância às normas contidas neste Edital; 

8.3. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, será valorizado com a 

pontuação máxima de até 30 (trinta) pontos, para cursos específicos da área da saúdeou que tenham relevância 

para o desempenho da função, tais como: informática, oratória, secretariado, recepcionista e 

similares,computados da forma seguinte: 

QUADRO DE PONTUAÇÃO 

DESCRIÇÃO DE TÍTULOS PONTUAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

http://www.jaguare.es.gov.br/
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POR CURSO MÁXIMA MÁXIMA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 10 1 10 

CURSANDO NÍVEL SUPERIOR 07 1 07 

CURSO DE NÍVEL MÉDIO 05 1 05 

CURSO AVULSO COM DURAÇÃO IGUAL 

OU SUPERIOR A 80 HORAS 

04 1 04 

CURSO AVULSO COM DURAÇÃO DE 20 A 

79 HORAS 

03 1 03 

CURSO AVULSO OU EVENTO DE 

APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL/FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

PARA O CARGO PLEITEADO 4 A 19 

HORAS 

01 1 01 

TOTAL DE PONTOS 30 

 

8.5. Os títulos serão entregues à Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, para avaliação, e 

deverão ter cargas horárias explícitas; 

8.6. Não serão considerados os documentos ilegíveis, com rasuras ou emendas, nem os que não atenderem às 

especificações contidas neste Edital; 

8.7. Não será aceita a entrega de títulos fora do prazo estabelecido neste Edital; 

8.8. Não serão recebidos títulos por fac-símile ou e-mail. 

8.9. As pontuações atribuídas na tabela constante do item 8.3 deste Edital são cumulativas. 

 

9. DOS RECURSOS DA 1ª E DA 2ª ETAPA  

 
9.1. Após a publicação dos resultados da provaobjetiva e da prova de títulos (1ª e 2ª etapa respectivamente), o 

candidato que se julgar prejudicado poderá recorrer, nos dias21 e 22/06/2012, através da ficha de recurso 

(Anexo V) deste Edital e dirigido à Comissão Organizadora e Examinadora do Processo SeletivoPúblico, que 

deverá ser devidamente preenchido eprotocolado na Prefeitura Municipal de Jaguarédas12: 30 às 17 horas, 

não se admitindo recursos postados via Correio, fac-símile ou e-mail.  

9.2. Os recursos deverão ser expressos em termos convenientes, apontando as circunstâncias que os 

justifiquem, bem como indicar o nome do candidato, número de sua inscrição, documento de identidade (RG), 

CPF, função a que estiver concorrendo, endereço, telefone para contato e assinatura. 

9.3. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou de forma diferente do 

estipulado neste Edital, assim como aqueles que apresentarem erros ou informações incompletas no seu 

preenchimento. 

9.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato. 

9.5. O provimento de qualquer recurso apresentando justifica a alteração da classificação preliminar. 

9.6.  A Comissão Organizadora e Examinadora deste Processo Seletivo Públicoconstitui última instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

10. RESULTADOS DA 1ª E 2ª ETAPAS E CLASSIFICAÇÃO PARA 3ª ETAPA 

 

10.1. Os resultados definitivos da classificação na 1ª e 2ª Etapas serão divulgados no dia 26/06/2012no mural da 

Prefeitura de Jaguaré e através do “site” www.jaguare.es.gov.brem listagem por ordem de colocação, 

considerando os critérios de desempate, contendo as notas da prova objetiva e títulos. 

11. DA 3ª ETAPA - CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

11.1. O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA O CARGO DE ACS será 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no dia28 DE JUNHO DE 2012, no CRAS – Centro de Referência 

da Assistência Social, sito na Rua Espírito Santo, s/nº, bairro Boa Vista II, Jaguaré (ES), das 08h00min às 

http://www.jaguare.es.gov.br/
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17h00min. 

11.1.1. O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CARGO DE ACE será realizada 

nos dias 27, 28 e 29 DE JUNHO DE 2012 pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a 

Superintendência Regional de São Mateus, no Auditório da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sito na Avenida 09 

de Agosto, nº2326, Centro, Jaguaré (ES), das 08h00min às 17h00min. 

11.2. O candidato ao cargo de ACS e ACE aprovado na 1ª e 2ªEtapas deverá frequentar o Curso Introdutório de 

Formação Inicial e Continuada, a ser ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaré e parceria da 

Superintendência Regional de São Mateus, devendo, ao final do curso, ter aproveitamento mínimo de 

60%(sessenta por cento) na avaliação objetiva, bem como frequência de 100% (sessenta por cento) das aulas. 

11.3. O aproveitamento mínimo de 60%(sessenta por cento) na avaliação objetiva e a frequência de 100% 

(sessenta por cento) das aulas no Curso Introdutório são critérios que, caso não atingidos, implicam na imediata 

eliminação do candidato; 

 

12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

 

12.1. A composição da nota final do candidato será obtida através da somatória dos pontos obtidos nas três 

etapas deste Processo SeletivoPúblico.  

12.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota da pontuação final, em lista de 

classificação (Classificação Final). 

12.3. Na hipótese de igualdade na Classificação Final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver obtido maior nota na prova objetiva da 1ª Etapa; 

b) tiver obtido maior nota na prova da 3ª Etapa (Curso de Formação Inicial e Continuada). 

c) idade, dando preferência ao candidato de maior idade; 

12.4. A classificação final dos aprovados no Processo Seletivo Público para o cargo de ACS e ACE será 

publicada no dia 02 DE JULHO DE 2012. 

12.5 A divulgação ocorrerá no mural da Prefeitura Municipal de Jaguarée no sitewww.jaguare.es.gov.br. 

 

13. DA ADMISSÃO 

 

13.1. Dentro do limite das vagas pré-estabelecidas e de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, o candidato aprovado no Processo SeletivoPúblico será convocado a assinar contrato de natureza 

administrativa com o Município de Jaguaré, seguindo-se a ordem de classificação.  

13.2. Para a admissão o candidato aprovado deverá apresentar comprovação dos pré-requisitos, conforme a 

função objeto da seleção assim exigir, estando sujeito à desclassificação caso não possua os documentos 

exigidos no ato da admissão.  

13.3. A admissão dos aprovados deverá obedecer rigorosamente à ordem de classificação obtida dentro da área 

geográfica da respectiva ESF e Vigilância Ambiental. 

13.4. Documentos necessários para admissão: 

a) uma foto 3 x 4; 

b) certidão de nascimento ou casamento; 

c) certidão de nascimento de filho até 13 anos, cartão de vacina, declaração escolar a partir da 1ª série; 

d) certificado de reservista (sexo masculino); 

e) comprovante de residência; 

f) carteira de trabalho; 

g) CPF; 

h) Identidade; 

i) título de eleitor e os dois últimos comprovantes de eleição; 

J) PIS/PASEP; 

k) grau de escolaridade e títulos; 

l)cartão de vacinação; 

m) Atestado Admissional. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

http://www.jaguare.es.gov.br/
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14.1. Todas as publicações oficiais, referente ao presente Processo SeletivoPúblico, serão feitas através do 

mural da Prefeitura Municipal de Jaguaré e no site: www.jaguare.es.gov.br, sem prejuízo de qualquer publicidade 

adicional que for considerada conveniente. 

14.2. Este Processo SeletivoPúblico destina-se ao preenchimento das vagas ora existentes no item 2.6. O 

número de vagas poderá ser aumentado conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Jaguaré para atender 

a demanda do município, respeitadas as classificações e validade deste Processo SeletivoPúblico.  

14.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições deste Processo 

SeletivoPúblico, estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

14.4. A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no 

decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o candidato do Processo SeletivoPúblico, anulando-se todos 

os atos decorrentes da sua inscrição.  

14.5. O candidato aprovado deverá manter junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, durante a validade 

deste Processo SeletivoPúblico, endereço atualizado, visando eventuais convocações. Não lhe caberá qualquer 

reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta dessa atualização. Quando houver mudança de telefone 

ou endereço, o candidato deverá encaminhar carta constando o nome do Processo Seletivo Público, o nome do 

candidato, a função a que está concorrendo, a referida alteração e assinatura e protocolar junto a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ - PMJ, no endereço Avenida 09 de agosto, nº2326, centro, Jaguaré/ES. 

14.6. A aprovação do candidato neste Processo Seletivo Públiconão implicará na obrigatoriedade da sua 

contratação, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ o direito de aproveitar os candidatos, na 

estrita observância da ordem classificatória e de acordo com as suas necessidades.  

14.7. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelas Secretarias Municipais de Saúde e Administração 

no que tange à realização deste Processo SeletivoPúblico. 

14.8. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as publicações e avisos referentes a este 

Processo Seletivo Público. 

14.9. Será admitida a inscrição para apenas um cargo neste Processo Seletivo Público. O candidato que 
se inscrever em mais de um cargo será eliminado nas duas inscrições. 
14.10. Este Processo Seletivo Públicoterá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a 

critério da Prefeitura Municipal de Jaguaré.  

14.11. Caberá ao Prefeito do Município de JAGUARÉ, após a conclusão de todas as provas e ultrapassado o 

último prazo para interposição de eventuais recursos, homologar os resultados deste Processo Seletivo Público.  

 

 

 

Prefeitura Municipal de Jaguaré, 18 de maio de 2012. 

 

 

 

DOMINGOS SÁVIO PINTO MARTINS 

Prefeito Municipal De Jaguaré 

 

 

JAIR SANDRINI 

Secretário Municipal De Saúde 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGMÁTICO 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS 

 

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

2. Política Nacional de Atenção Básica; 

3. Atribuições e postura profissional do ACS;  

4. Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos;  

5. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência;  

6. Diagnóstico comunitário;  

7. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas;  

8. Saúde da criança e da mulher;  

9. Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde;  

10. Acolhimento e Vínculo;  

11. Visita domiciliar;  

12. Estratégia Saúde da Família; 

13. Calendário básico de vacinação atual; 

14. Noções Básicas de doença como: Leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose, 

tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, hepatites virais, dentre outras; 

15. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas; 

16. A participação do Agente Comunitário de saúde na ESF e do Agente de Combate a Endemias na Vigilância 

Ambiental (Lei nº 11.350/2006); 

17. Doenças sexualmente transmissíveis; 

18. Educação permanente em saúde; 

19. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; 

20. Conceitos e critérios de qualidade de atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação 

do usuário e do trabalhador, equidade, outros; 

21. Noções Básicas de Epidemiologia, Meio Ambiente e Saneamento; 

22. Noções básicas de alimentação saudável.  

 

LEGISLAÇÃO:  

Brasil. Lei Federalnº 8.080 de 19/09/1990. 

BRASIL. Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990.  

BRASIL, Lei Federal nº. 11.350, de 05/10/2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº. 2488 de 21/10/2011. 

BRASIL-SIAB: Manual do Sistema de Informação de Atenção Básica/Secretaria de Assistência e Saúde, 

Coordenação de Saúde da Comunidade: Brasília Ministério da Saúde. 1.ª edição atualizada 4.ªreimpressão. 

2003. http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php?area=03. 

Cadernos da Atenção Básica e http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php. 

BRASIL.Ministério da Saúde. Manual de normas técnicas Instruções para pessoal de combate ao vetor. Brasília. 

Abril de 2011, 3ª edição, revista. Fundação Nacional de Saúde. FUNASA e atualizações. http:// 

portal.saude.gov.br/portal/arquivos. 
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ANEXO II   

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nº DA INSCRIÇÃO: CARGO: 

ÁREA que optou: Micro área: 

Nome Completo:                                                                        

Endereço:                                                                                                     Nº: 

Bairro: 

Cidade: JAGUARÉ                           UF: ES                         CEP: 29.950-000 

Data de Nascimento:                                                            Sexo:M (   )       F (    ) 

RG:                                                              CPF: 

Título de Eleitor:                                                               Zona:                  Seção: 

Nacionalidade:                                                                 Estado Civil: 

Telefone: Nº de páginas do processo: 

 

Declaro estar ciente das informações contidas no Edital do Processo Seletivo Público nº002/2012 ACS e 

ACE e declaro que as informações por mim prestadas são verídicas, razão pela qual firmo o presente. 

 

Jaguaré (ES), _____/_____/_____. 

 

 

Assinatura do Candidato 

............................................................................................................................................................... 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ (ES) 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SEMUSJ Nº 002/2012 ACS e ACE 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº: 

NOME DO CANDIDATO: 

CARGO: 

ÁREA:                                                   MICRO ÁREA: 

Nº DE PÁGINAS DO PROCESSO: 
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ANEXO III 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 

 

Atividade / Procedimento  

Período / Datas  

Período para Realização das Inscrições  23 e 24 de maio de 2012 

Divulgação das Inscrições Deferidas 28 de maio de 2012 

Recurso das Inscrições Indeferidas 29 de maio de 2012 

Relação Final das Inscrições Deferidas 31 de maio de 2012 

Data da realização das Provas Objetivas  16 de junho de 2012 

Data para divulgação do resultado preliminar da 1ª e 2ª Etapas 20 de junho de 2012 

Recurso do Resultado Preliminar da 1ª e 2ª Etapas 21 e 22 de junho de 2012 

Divulgação dos Recursos e Resultado Final da 1ª e 2ª Etapas 26 de junho de 2012 

Data de realização do Curso Introdutório referente à 3ª etapa para ACS 28 de junho de 2012 

Data de realização do Curso Introdutório referente à 3ª etapa para ACE 27, 28 e 29 de junho de 2012 

Resultado Final 02 de julho de 2012 

Convocação 03 e 04 de julho de 2012 
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ANEXO IV – PORTARIA Nº 065/2012 
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ANEXO V 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Eu..........................................................,brasileira(o), estado civil........................, residente e domiciliado na 

Rua.........................................................................................,n°.............Bairro............................, Município de 

..........................., portadora do CPF nº ............................e da Cédula de Identidade nº ..........................., 

protocolo de inscrição nº............................., inscrito no processo seletivo para o cargo 

de..............................................., venho respeitosamente, por meio deste, interpor, junto a Comissão do Processo 

Seletivo n. 003/2012 o presente RECURSO ADMINISTRATIVO pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos:......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

Nestes termos pede deferimento.  

 

 

 

Jaguaré, ____ de ______________ de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 


