
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE CANTAGALO – MG 

 

 

 

https://www.cantagalo.mg.gov.br ANO 1 – Nº 118 –  18  PÁGINAS                                                  QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Sumário 
 

DIÁRIO DO EXECUTIVO .................................... 1 
DIÁRIO DO LEGISLATIVO ............................... 18 
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS ..................... 18 

 
DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

DECRETO Nº   47  de  26   de outubro de 2021 
 

 
Dispõe sobre Ponto Facultativo, Dia do servidor Público e dá 

outras providencias,  

 

O Prefeito Municipal de Cantagalo no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica 

Municipal, 

 

DECRETA:  

 Art. 1º - O dia do Servidor Público será comemorado neste ano em 29 de outubro sexta - 

feira, data em que não haverá expediente no serviço público Municipal;  

 

Art.2º - Nos dias 1º e 2 (segunda e terça feira) de novembro de 2021, não haverá 

expediente no serviço Público Municipal, exceto o atendimento de urgência e emergência da 

Secretaria Municipal de Saúde e casos suspeitos de COVID-19.  

 

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 

Cantagalo, 26 de outubro de 2021. 

 

 

  

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL  
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PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E, DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
O Sr. Roberto de Oliveira Queiroz Costa, Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado de Minas 
Gerais, no uso das atribuições legais e, 
 

Considerando, o disposto no Art. 37, inciso II da Constituição Federal, determinando que 

a investidura em cargo público seja precedida de aprovação em Processo Seletivo 

Simplificado; 

 
Considerando, a necessidade de contratação por prazo determinado de Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) para suprir as demandas de atendimento dos serviços 

públicos, neste Município; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear Comissão para realização e acompanhamento de Processo Seletivo 

Simplificado, nos termos do Art. 9º da Lei Nº 11.350/2006, conforme constituição abaixo: 

Presidente: 

Sr. José Francisco de Carvalho; 

Secretária: 

Sra. Fernanda Candido da Costa; 

Membro:  

Sra. Maria Regina da Silva Barroso, representante da Secretaria Municipal de 

Administração. 

Art. 2° - Convidar a fazer parte da Comissão constituída no Art. 1º os seguintes 

representantes da Comunidade, na condição de Membros: 

Sr. Geraldo Majela Ferreira, representante do Poder Legislativo do Município de 

Cantagalo e a Sra. Delvane Pimenta de Souza Carvalho, representante do Conselho 

Municipal de Saúde. 

Art. 3° - A Comissão Organizadora compete promover a realização do Processo Seletivo 

Simplificado, emitindo julgamentos e deliberando sobre os casos omissos. 

Art. 4° - Compete ao Presidente da Comissão: 

I - Tomar todas as providências para a realização do Processo Seletivo para Provimento 

de Cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), obedecendo fielmente os 

ordenamentos legais, e as exigências da Lei Federal Nº11.350/2006, instaurando os 

procedimentos administrativos relativos ao Processo Seletivo. 
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II - Caso seja necessário, solicitar assessoria de órgão especializado para o bom 

desempenho de suas atribuições e, solicitar junto ao Executivo Municipal recursos 

necessários para dar cobertura às despesas oriundas de suas atividades. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Cantagalo (MG), 28 de outubro de 2.021. 

 

 

______________________________ 
Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
Prefeito Municipal de Cantagalo 

 

EDITAL Nº 001/2021 

ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DE OUTUBRO 

DE 2021 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 

37, § IX da Constituição Federal de 1988, no Art. 40 da Lei Municipal N°.174 de outubro de 2009 

e, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Saúde, torna público, a realização de Processo Seletivo Simplificado 

para contratação temporária de pessoal, por prazo determinado, e estabelece normas que regem 

a seleção de profissionais “Agente Comunitário de Saúde (ACS)”, para preenchimento das 

vagas e cadastro de reserva para preenchimento de eventuais vagas que por ventura surgirem 

durante o seu prazo de validade, conforme designadas neste Edital, para prestação de serviços 

na Rede Municipal de Saúde no Municipal de Cantagalo - MG. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DAS ETAPAS DO PROCESSO 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio da Comissão 

Organizadora composta por: Sr. José Francisco de Carvalho (Presidente da Comissão), Sra. 

Fernanda Candido da Costa (Secretária da Comissão), Sra. Maria Regina da Silva Barroso 

(Membro), representante da Secretaria Municipal de Administração, ambos servidores do 

Município de Cantagalo, designados através da Portaria Nº 001/2021 do Gabinete do Sr. Prefeito 

Municipal e, 01(um) representante do Poder Legislativo do Município de Cantagalo Sr. Geraldo 

Majela Ferreira e a Sra. Delvane Pimenta de Souza Carvalho, representante do Conselho 

Municipal de Saúde, convidados pelo Sr. Prefeito Municipal. 
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1.2. O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) será regido por este Edital e terá validade até 31/dezembro/2022, podendo ser 

prorrogado por períodos subsequentes, até 31/dezembro/2024. 

1.3. As reuniões que definem os critérios de avaliações e as demais deliberações da 

Comissão Organizadora estarão registradas em Ata, observando o sigilo. 

1.4. Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 

prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no Art. 37 da Constituição Federal da República. 

1.5. O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico: 

www.cantagalo.mg.gov.br bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

1.6. É de inteira responsabilidade do Candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos, 

editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este Processo Seletivo 

Simplificado. 

1.7. O Contrato por Tempo Determinado que for firmado em decorrência deste Processo 

Seletivo Simplificado, não garante estabilidade ao Candidato e extinguir-se-á sem direito a 

indenização: 

I - Pelo término do prazo contratual; 

II - Pela iniciativa da Administração Pública; 

III - Por iniciativa do Contratado, por escrito e comunicado à Prefeitura Municipal com 30 (trinta) 

dias de antecedência. 

1.8. O Processo Seletivo Simplificado de que se trata este Edital está constituído em quatro 

etapas, sendo estas: 

a. Inscrição - de caráter preparatório; 

b. Prova - de caráter eliminatório; 

c. Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competências e Análise / Avaliação de 

Currículos - de caráter eliminatório; 

d. Análise / Avaliação de Títulos - de caráter eliminatório. 

ETAPA CARÁTER 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 

Inscrição Preparatório ------ ------ 

Prova Eliminatório 100 60 pontos 

Avaliação de Habilidades 
Comportamentais e Competências e 

Análise / Avaliação de Currículos 
Eliminatório ------ ------ 

Análise / Avaliação de Títulos Eliminatório 100 60 pontos 
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2. DO CARGO, REMUNERAÇAO, VAGAS, CARGA HORÁRIA E ÁREA DE ATUAÇÃO 

2.1. Este Processo Seletivo Simplificado ofertará vagas para o cargo de Agente Comunitário 

de Saúde (ACS). 

2.2. As atribuições do respectivo cargo e demais informações complementares referentes a 

este, estão descritas no ANEXO I, deste Edital. 

2.3. A remuneração, as vagas e carga horária do cargo supracitado foram instituídas pela Lei 

Federal Nº13.595 de 05/janeiro/2018, sendo: 

I - Remuneração: equivalente ao piso salarial base da categoria, conforme aprovado por Lei 

Federal em vigor, no Município de Cantagalo - MG; 

II - Vagas: 20 (vinte) vagas para Agente Comunitário de Saúde (ACS); 

III - Carga horária: 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 40 (quarenta) 

horas semanais, podendo ser designados para jornada de trabalho de campo e, campanhas em 

fins de semanas e feriados, quando necessário, sendo obrigatório o comparecimento de acordo 

com a escala de trabalho estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ainda, ser 

advertido por escrito o Candidato que não se adequar à mesma. 

2.4. A Área de Atuação será na Rede Municipal de Saúde do Município de Cantagalo - MG, 

atuando em Zona Urbana e Zona Rural. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E DA INSCRIÇÃO 

3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português, na forma da legislação em vigor, 

conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

3.2. O Candidato interessado a participar deste Processo Seletivo Simplificado, deverá 

comparecer à Prefeitura Municipal de Cantagalo e solicitar a guia para recolhimento da Taxa de 

inscrição e efetuar o pagamento correspondente ao valor de R$30,00 (trinta reais), retornando à 

Prefeitura para efetivar sua inscrição.   

3.3. O Candidato deverá inscrever-se para o cargo pleiteado. 

3.4. O Candidato deverá residir no Município em que irá atuar, desde a data da publicação do 

Edital do Processo Seletivo Simplificado - público, conforme prevê a Lei Nº11.350, de 5 de 

outubro de 2006, Art. 6º, inciso I. 

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

apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, acarretará no cancelamento da 

inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, tornando a inscrição uma 

etapa de caráter eliminatório. 

3.6. O preenchimento da Ficha de Inscrição é de total responsabilidade do Candidato. 

3.7. No ato da inscrição o Candidato deverá apresentar pessoalmente, os seguintes 

documentos: 
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a. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo Candidato, conforme modelo 

apresentado no ANEXO II; 

b) Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição;  

c) Original e Cópia da Carteira de Identidade e CPF, ou de documento equivalente, de valor 

legal; 

d) Cópia do Comprovante de Endereço, atualizado; 

e) Currículo Completo, com foto e anexos de comprovantes de Títulos (certificados) que 

deverão ser apresentados junto aos originais para avaliação dos mesmos; 

f) Original e Cópia do Histórico Escolar. 

3.8. Informações adicionais, para o processo de Inscrição: 

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

b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, e-mail, redes sociais, condicional, provisória 

e/ou extemporânea; 

c) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta; 

d) Não será admitida a inclusão de novos documentos após a inscrição, exceto Comprovante 

de Títulos (certificados), conforme previsto neste Edital. 

e) Local, período e horário para a inscrição: 

• Local: Rol de entrada da Prefeitura Municipal de Cantagalo, sediada na Rua Antônio Leal, 

Nº 134 - Centro - Cantagalo - MG. 

• Período: de 28 de outubro a 16 de novembro de 2021. 

• Horário: de 08:00 as 11:00 h e de 13:00 as 16:00 horas. 

4. DA PROVA 

4.1. Após a inscrição, o Candidato se submeterá à fase seguinte do Processo Seletivo 

Simplificado, consistente em prova escrita. 

4.2. A prova será aplicada em data de 20 e/ou 21 de novembro de 2021 (conforme 

publicação), no local Escola Municipal Bom Começo, situada à Rua Clemente Afonso, S/N, 

Centro, em Cantagalo - MG, no horário de 09:00 as 12:00 horas. O Candidato deverá 

comparecer, munido de caneta esferográfica transparente, de cor azul ou preta, lápis e borracha. 

4.3. A prova escrita terá caráter eliminatório, devendo o Candidato atingir a pontuação mínima 

de 60 pontos para continuar no processo. 

4.4. A prova será composta por uma redação (avaliação de português) e por 20 (vinte) 

questões de múltipla escolha (avaliação de conhecimentos específicos), referente ao conteúdo 

descrito no ANEXO III.  
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4.5. A avaliação será́ elaborada e corrigida sob a responsabilidade da Comissão 

Organizadora, que divulgará o gabarito, até o dia 23 de novembro de 2021, no site da Prefeitura 

Municipal de Cantagalo, no Quadro de Avisos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.6. A nota final da Prova, obtida pelos Candidatos será divulgada na data de 29 de novembro 

de 2021, sendo publicado no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo, no Quadro de Avisos da 

Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ Único: O Candidato deverá atingir pontuação mínima de 60 pontos para continuar no Processo 

Seletivo Simplificado. O Candidato que não atingir a pontuação mínima será eliminado e não 

participará das fases seguintes. 

4.7. Eventuais recursos referentes ao resultado da Prova poderão ser interpostos até a data 

de 01 de dezembro de 2021 as 16:00 horas, junto à Comissão Organizadora, que serão 

analisados e emitidos parecer, pela referida Comissão.  

5. DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES COMPORTAMENTAIS E COMPETÊNCIAS E DA 

SELEÇÃO / AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS 

5.1. O Processo Seletivo Simplificado utilizará a Avaliação de Habilidades Comportamentais 

e Competências e, Seleção / Avaliação de Currículos como Etapa Eliminatória. 

5.2. A Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competências é de caráter eliminatório, 

e terá por objetivo avaliar as habilidades comportamentais e as competências necessárias para 

atuação na ocupação de Agente Comunitário de Saúde (ACS), bem como a análise dos 

currículos, individuais de cada Candidato. 

5.3. O local e horário dos testes psicológicos e das entrevistas serão divulgados no site da 

Prefeitura Municipal de Cantagalo, no Quadro de Avisos da Prefeitura e da Secretaria Municipal 

de Saúde junto à divulgação dos selecionados para esta etapa, no dia 01 de dezembro de 2021. 

5.4. Para a Avaliação de Habilidades Comportamentais e Competências, os Candidatos 

passarão por uma bateria de testes psicológicos e serão submetidos a uma entrevista oral a ser 

aplicada na presença do Psicólogo, que se realizará entre os dias 04 e 05 de dezembro de 2021, 

de 09:00 as 16:00 horas (data dos testes e das entrevistas). 

5.5. Na entrevista serão abordados os pontos referentes à iniciativa, trabalho em equipe, 

organização, comunicação, conhecimento da função, resolução de problemas e flexibilidade 

necessária para atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

5.6. O Candidato deverá comparecer, pessoalmente, ao local designado para esta etapa em 

até 10 (dez) minutos antes do horário fixado para aplicação dos testes e entrevistas, munido da 

Carteira de Identidade ou outro documento equivalente (obrigatória a apresentação). Não haverá 

tolerância em caso de atraso com relação ao horário estabelecido para início da realização dessa 

etapa. 

5.7. O Candidato que faltar a esta etapa estará desclassificado. 
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5.8. Não será permitido uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, correndo o risco 

de eliminação do Candidato em caso de não obediência a este item. 

5.9. Os Candidatos aprovados na Avaliação de Habilidades Comportamentais e 

Competências e Análises / Avaliação de Currículos terão os nomes divulgados no dia 13 de 

dezembro de 2021, de forma oficial no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo, no Quadro de 

Avisos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. 

5.10. O Candidato poderá interpor recurso, a ser examinado pela Comissão Organizadora, 

devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados, mediante 

requerimento dirigido à Comissão Organizadora e protocolado na Prefeitura Municipal, no prazo 

de 01 (um) dia útil subsequente ao da publicação do resultado da etapa de avaliação de 

habilidades comportamentais e competências, até o dia 14 de dezembro de 2021, as 16:00 

horas. 

6. DOS TÍTULOS 

6.1. O Processo Seletivo Simplificado também realizará etapa de Contagem de Títulos de 

Cursos e Experiência, devidamente comprovados, como Etapa Eliminatória. 

6.2. Somente serão considerados os Títulos oriundos de cursos e experiências realizados na 

área da Saúde. 

6.3. Os Títulos deverão ser entregues em cópias, junto às originais para validação dos 

mesmos. 

6.4. A pontuação referente à Contagem de Títulos de Cursos e de Tempo de Serviço está 

disponível no ANEXO IV. 

6.5. Os Comprovantes de Títulos (certificados) poderão ser entregues até o dia 14 de 

dezembro de 2021 as 16:00 horas. 

6.6. Os Candidatos aprovados após a Análise de Títulos terão os nomes divulgados no dia 20 

de dezembro de 2021, de forma oficial no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo, no Quadro 

de Avisos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. 

7. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE. 

7.1. A classificação final será feita pela somatória dos pontos obtidos em todas as etapas 

deste processo. 

7.2. No caso de empate, o critério de desempate será o candidato que tiver maior idade civil. 

8. DOS RECURSOS. 

8.1. Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo Simplificado, contra a classificação final do Candidato, que deverá ser apresentado 
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impreterivelmente até o dia 21 de dezembro de 2021 as 16:00 horas, desde que demonstrado 

erro material. 

8.2. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Cantagalo, sediada na 

Rua Antônio Leal, Nº 134 - Centro - Cantagalo - MG, na Sede do Poder Executivo, junto à 

Comissão Organizadora, utilizando o formulário apresentado no ANEXO V, conforme critérios 

abaixo: 

a) apresentação em formato livre, devendo ser entregue ou protocolado e datado no período 

estabelecido; 

b) transcrito em letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e seus 

fundamentos, o nome do Candidato, número de inscrição, o número da Carteira de Identidade 

(RG), endereço, telefone para contato e sua assinatura; 

c) o Candidato deverá ser objetivo, consistente e claro no seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será liminarmente indeferido; 

d) o recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido; 

e) o recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: folhas separadas e 

numeradas para as questões de recurso; para cada ponto que o Candidato deseja argumentação 

lógica e consistente; Capa Única, constando o nome, o número de inscrição, Carteira de 

Identidade, endereço, telefone para contato e assinatura; 

f) serão indeferidos os recursos que não atenderem aos quesitos acima; 

g) a Comissão Organizadora divulgará os resultados no site da Prefeitura Municipal de 

Cantagalo, no Quadro de Avisos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde; 

h) das decisões da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, não caberá 

recurso de qualquer natureza (segunda chamada, recontagem dos pontos), seja qual for o motivo 

alegado. 

Parágrafo Único - Em caso de furto, roubo ou demais razões de extravio, a apresentação de 

documento oficial com foto, poderão ser substituídos pela apresentação de Boletim de 

Ocorrência de Extravio dos referidos documentos, realizado nos últimos 02 (dois) meses. 

Ressalta-se que a comunicação falsa de crime ou contravenção tem previsão no Art. 340 do 

Código Penal Brasileiro. 

8.3. A Comissão Organizadora do presente Processo Seletivo Simplificado, constitui-se em 

última instância, para recurso e revisão, sendo soberana em suas decisões, razão por que não 

caberão recursos ou revisões adicionais. 

8.4. Os recursos, com as razões aduzidas devidamente justificadas serão apreciados pela 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, que emitirá parecer conclusivo, até 

o dia 22 de dezembro de 2021. 
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8.5. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer através de publicação de forma oficial 

no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo, no Quadro de Avisos da Prefeitura e da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

8.6. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos 

próprios ou não fundamentados, os que não contiverem dados necessários à identificação do 

Candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos preestabelecidos. 

9. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

9.1. No ato de contratação, todos os Candidatos previamente selecionados deverão: 

a) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

b) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

c) ter, na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos; 

d) gozar de boa saúde física e mental; 

e) que o Candidato, ex-servidor público, não tenha sido demitido ou exonerado do serviço público 

nos termos do Estatuto Municipal do Servidor Público; 

f) não registrar antecedentes criminais; 

g) ter diploma de Conclusão de Ensino Médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC); 

h) apresentar Certificado de conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação 

inicial e continuada, conforme prevê a Lei Nº11.350, de 5 de outubro de 2006, Art. 6º, inciso II 

para Agente Comunitário de Saúde (ACS); 

i) comprovar Conhecimento Básico em Informática; 

j) as contratações são por excepcional interesse público e terão o prazo de duração de acordo 

com a necessidade do estabelecimento de saúde. 

9.2. Somente haverá reserva de vaga para deficientes na hipótese de algum Candidato assim 

se declarar e desde que o cargo pretendido tenha número de vagas suficiente. 

9.3. O Candidato que se declarar deficiente será submetido, se convocado, à Exame Médico 

realizado por Médico do Trabalho, sem ônus para o mesmo, que terá a decisão sobre a aptidão 

do Candidato ao cargo a que concorre, considerando o grau de deficiência. 

9.4. O Candidato que, após Avaliação Médica, não for considerado portador de deficiência 

nos termos da legislação vigente, permanecerá somente na lista geral de classificação. 

9.5. O Candidato que, após Avaliação Médica, sua deficiência for considerada incompatível 

com as atribuições do cargo pretendido, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado com 

a consequente anulação do ato de classificação correspondente. 
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10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O local para a assinatura dos contratos será divulgado junto com a relação de candidatos 

aprovados/classificados e convocados, que será publicado até o dia 22 de dezembro de 2021. 

10.2. O Candidato classificado e convocado, de acordo com o número de vagas, deverá 

comparecer à Prefeitura Municipal de Cantagalo, no período de 04 a 07 de janeiro de 2022, para 

assinatura do contrato, munido de 02 (duas) cópias e original dos seguintes documentos: 

a) 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 

b) Carteira de Identidade - RG; 

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

d) Título de Eleitor; 

e) Cartão do PIS/PASEP/NIT (se tiver); 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

g) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos; 

h) Comprovante de Escolaridade e Cursos (reconhecido pelo MEC, pelo Conselho Nacional de 

Educação - CNE ou pelo Conselho Estadual de Educação - CEE); 

i) Comprovante de conclusão, com aproveitamento, de Curso introdutório de formação inicial e 

continuada: de Agente Comunitário de Saúde (ACS); 

j) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 

k) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino); 

l) Comprovante de residência atual; 

m) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por médico legalmente habilitado; 

n) Número da Conta Corrente e Agência Bancária; 

o) Comprovante de Conhecimento Básico em Informática; 

p) Comprovante da deficiência alegada na inscrição. 

10.3. A contratação de que trata este Edital terá duração até 31/dezembro/2022, podendo ser 

prorrogado por períodos subsequentes, até 31/dezembro/2024. 

11. DAS DISPOSIÇÕES E INSTRUÇÕES FINAIS. 

11.1. O Candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, 

regido por este Edital, junto à Secretaria Municipal de Saúde e também junto à Secretaria 

Municipal de Administração. 
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11.2. É de responsabilidade do Candidato, acompanhar a publicação de todos os Atos, Editais 

e Comunicados feitos pela equipe responsável por este Processo Seletivo Simplificado. 

11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado. 

11.4. O não-pronunciamento do Candidato convocado, nos prazos estabelecidos implicará na 

perda do direito à investidura no cargo para o qual se habilitou, facultando ao Município a 

convocação dos próximos candidatos na ordem de classificação. 

11.5. A declaração falsa de residência e a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas, resultarão na dispensa do contratado e na extinção do vínculo de trabalho. 

11.6. O descumprimento de qualquer item do Edital e o não comparecimento do Candidato 

classificado no prazo estabelecido no Edital implica a eliminação do mesmo no Processo Seletivo 

Simplificado, sendo considerado desistente, ensejando a faculdade de convocação do Candidato 

subsequentemente classificado. 

11.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 

em Edital ou Aviso publicado, devendo o Candidato manter-se informado sobre as eventuais 

atualizações e/ou retificações. 

11.8. A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelas inscrições não recebidas. 

11.9. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Organizadora deste 

certame. 

Cantagalo (MG), 28 de outubro de 2021. 

 
_____________________________ 
Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO I - EDITAL Nº 001/2021 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

VAGAS, SALÁRIO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

NÚMERO DE VAGAS E ÁREA DE ATUAÇÃO 

FUNÇÃO 
ZONA URBANA E 

ZONA RURAL 

Agente Comunitário de Saúde (ACS): Vagas 20 

Agente Comunitário de Saúde (ACS):  

Cadastro Reserva 
04 

 
Salário Base: 

Agente Comunitário de Saúde (ACS): Conforme Piso Nacional, 
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Carga Horária: 40 horas semanais. 

Descrição das atividades - Agente Comunitário de Saúde (ACS): 

Descrição sintética: Desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 

supervisão competente. 

Atribuições típicas: utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 

saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da 

conquista de qualidade de vida; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 

situações de risco à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor 

saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; receber, registrar e 

encaminhar doentes e consulentes para atendimento médico e odontológico; preencher fichas 

com os dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informação médica; controlar 

fichários de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os 

atualizados, para possibilitar ao médico consultá-los, quando necessário; receber, registrar e 

encaminhar material para exame a ser utilizado na consulta; colaborar na orientação ao público 

em campanhas de vacinação; executar, quando necessário, demais tarefas auxiliares de 

enfermagem, reduzindo o nível de complexidade;  zelar pela conservação e limpeza dos 

utensílios e das dependências do local de trabalho; executar outras atribuições afins. 

 

ANEXO II - EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

                                 FICHA DE INSCRIÇÃO          Nº __________ 

 

NOME COMPLETO: 

Cargo Pretendido: Agente Comunitário de Saúde (ACS)        (   )    

Nome da Mãe: 

Data de Nascimento:  

Estado Civil: (  ) Solteiro    (  ) Casado    (  ) Divorciado (  )    Outros (  ). 

Sexo:  (  ) Masculino      (  ) Feminino 

Escolaridade:                         Nº Dependentes:      CPF: 

Identidade:                             Órgão Exp:                Data Emissão: 

Deficiente Físico: (  ) Sim   (  ) Não                 

Tipo de Deficiência: ______________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________ Nº ______ 

Bairro: _________________ Cidade: _______________________ UF: _____ 
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Telefone:______________________E-mail:_____________________________ 

Declaro sob as penas da Lei, que são verdadeiras as informações acima e 
concordo com as disposições constantes no Edital Nº 001/2021. 

Local e Data: _____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 

Conferência da Comissão: (  ) Deferida   (  ) Indeferida. Visto: _____________ 

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

 

Comprovante de Inscrição 

FICHA DE INSCRIÇÃO          Nº __________ 

 

Nome Completo: 

Nome da Mãe: 

Identidade:                               Expedidor:                CPF: 

Local e Data: __________________________________________________ 

Assinatura do Candidato: ________________________________________ 
 

 

 
Visto recebedor: _________________________________ 
 
 

ANEXO III - EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA 

 

A Prova escrita abordará os seguintes conteúdos: 

 

Português:  

Redação com observância em: ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, concordância 

verbal, preposição, conjunção e, emprego e sentido (início, meio e fim) que imprimam às relações 

que estabelecem coerência e concordância. 

 

Conhecimentos Específicos:  

Princípios do Sistema Único da Saúde - SUS: Promoção, prevenção e proteção à saúde. Lei 

13.595 e Portaria nº 2.436 - Nova PNAB (Política Nacional da Atenção Básica); SUS - Princípios 

e Diretrizes. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência à Saúde. 

Saúde como dever do Estado. Saúde como direito social. Competências e Atribuições dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Noções Básicas sobre as principais doenças de 

interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Dengue, Doença de Chagas, Esquitossomose, Febre 
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Tifoide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, Diabete 

Mellitus, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose. Infecções Sexualmente Transmissíveis e 

métodos Anticoncepcionais. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene 

dos Alimentos. Noções sobre: Imunização. Direito da Saúde do Idoso. Educação em Saúde. 

Nutrição e Aleitamento materno. Sistemas de Informações da Atenção Básica e Sistemas de 

Informações da Vigilância em Saúde. 

 

ANEXO IV - EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

ITENS DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
OBSERVAÇÃO 

1 FORMAÇÃO CONTINUADA 50,0  

1.1 
Curso na área da Saúde 
com duração mínima de 

40 horas. 
5,0 20,0 Até 04 (quatro) cursos. 

1.2 
Curso na área da 

Estratégia Saúde da 
Família - ESF. 

10,0 30,0 Até 03 (três) cursos. 

2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 50,0  

2.1 
Experiência exercida na 

área da Saúde. 
5,0 10,0 

Será computado 5,0 pontos 
por cada ano de experiência 

completo, limitado ao 
máximo de 02 anos. 

2.2 

Experiência exercida na 
área de Agente 

Comunitário de Saúde - 
(ACS). 

10,0 40,0 

Será computado 10,0 pontos 
por cada ano de experiência 

completo, limitado ao 
máximo de 04 anos. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,0  

 

Observações: 

➢ A comprovação dos títulos será feita mediante a apresentação de cópia do documento que 

os comprove, devendo a mesma conter todos os elementos necessários para sua análise.  

➢ Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, dois ou 

mais cursos não servem para compor a carga horária mínima ou máxima. 

➢ A Experiência Profissional pode ser comprovada mediante Certidão de Contagem de Tempo, 

devidamente assinada e atualizada. Em caso de dúvida quanto ao período, a Comissão 

Organizadora poderá solicitar cópia dos Contratos. 
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ANEXO V - EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

FORMULÁRIO PARA RECURSO  

 

PARA: COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CANDIDATO: _______________________________________________________ 

RG Nº _________________________________ Nº INSCRIÇÃO: _______________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

TELEFONE: ___________________________ 

(  ) CONTRA RESULTADO (Justificativa do Candidato - Razões do Recurso) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________ 

Cantagalo (MG), ___ de ___________________ de 2021. 

 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

OBS: Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar 

este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 

 

 

 

 
 

                      

 

RECEBIDO EM: ______/_______/__________ 
 

______________________________________________________ 
Servidor  
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01 1 Disposições Preliminares 
Nomeação da Comissão Organizadora e 
publicação da Portaria de nomeação. 

28   ------- 
Quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal. 

02 1 Disposições Preliminares Publicação do Edital. 28   ------- 

Endereço eletrônico 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

03 3.8 (e) Inscrição Período para inscrição dos Candidatos. 
De 28/10 

 a 16/11 
  

08:00 as 
16:00 h 

Local: Prefeitura Municipal - 
Cantagalo. 

04 4 Prova 
Elaboração / correção das Questões e 
formatação final da Prova. 

 De 16 a 19  ------- Prof. Márcio Mello 

05 4.2 Prova Aplicação da Prova Escrita.  20 e 21  
09:00 as 
12:00 h  

Local: Escola Municipal Bom 
Começo, Rua Clemente Afonso, 
S/N, Centro, Cantagalo. 

06 4.5 Prova Divulgação do gabarito.  23  ------ 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

07 4.6 Prova 
Avaliação e divulgação da Nota Final da 
Prova. 

 29  ------ 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

08 4.7 Prova Eventuais Recursos interpostos.   Até 01 16:00 h Junto à Comissão Organizadora. 

09 5.3 

Avaliação de Habilidades 
Comportamentais e 
Competências e da avaliação de 
Currículos 

Divulgação do Local e Horário dos 
Testes Psicológicos e entrevistas dos 
Candidatos selecionados para esta 
etapa. 

  01 ------ 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

10 5.4 

Avaliação de Habilidades 
Comportamentais e 
Competências e da avaliação de 
Currículos 

Aplicação dos Testes Psicológicos e 
Entrevistas. 

  04 e 05 
09:00 as 
16:00 h 

Psicóloga:  

11 5.9 

Avaliação de Habilidades 
Comportamentais e 
Competências e da avaliação de 
Currículos 

Divulgação dos Candidatos aprovados 
na Avaliação de Habilidades 
Comportamentais, Competências e 
Análise de Currículos. 

  13 ------ 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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12 5.10 

Avaliação de Habilidades 
Comportamentais e 
Competências e da avaliação de 
Currículos 

Interpor Recurso sobre o resultado da 
etapa de Avaliação de Habilidades 
Comportamentais e Competências. 

  Até 14 16:00 h Junto à Comissão Organizadora. 

13 6.5 Títulos 
Entrega dos Comprovantes de Títulos 
(Certificados). 

  Até 14 16:00 h 
Local: Prefeitura Municipal – 
Cantagalo. 

14 6.6 Títulos 
Divulgação dos Candidatos aprovados 
após Análise de Títulos. 

  20 ------- 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

15 8.1 Recursos 
Caberá recurso em única e última 
instância, contra a classificação final dos 
Candidatos.  

  Até 21 16:00 h 
Junto à Comissão de Processo 
Seletivo. 

16 8.4 Recursos 
Apreciação e parecer sobre o recurso, 
pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo. 

  Até 22 ------- Comissão Organizadora. 

17 10.1 Contratação Convocação dos Candidatos Aprovados.   22 ------- 

www.cantagalo.mg.gov.br 

Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

18 10.2 Contratação 
O Candidato classificado e convocado 
deverá apresentar, munido dos 
documentos. 

  
De 04 a 

07/01/2022 
16:00 h 

Prefeitura Municipal de 
Cantagalo. 

 
 

 

 

 

 
QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2021

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expedien

 

Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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