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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 1/2016, 
DE 03 DE MARÇO DE 2016. 

 
 
Abre inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo Público 
para contratação de Agentes Comunitário 
de Saúde, no Município de Eldorado do 
Sul, RS. 
 
 

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
92.324.706/0001-27, com sede administrativa na Estrada da Arrozeira, 270, Eldorado 
do Sul, RS, CEP 92990-000, neste ato representado por seu Prefeito, senhor SÉRGIO 
MUNHOZ, no uso de suas atribuições legais, torna  pública a realização de Processo 
Seletivo Público de Provas Escritas, para formação de cadastro reserva para o cargo 
de Agente Comunitário de Saúde, para atuação no Município de Eldorado do Sul, 
RS, pelas normas estabelecidas neste Edital e demais legislação vigente, que será 
executado pela empresa ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA 
EIRELI – EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Dr. Maruri, 1.204, Sala A, Centro, no Município de Concórdia, SC, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 17.688.208/0001-48. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. As informações deste Processo Seletivo Público estarão disponíveis nos sites 
www.assconpp.com.br e www.eldorado.rs.gov.br e no mural interno da Prefeitura 
Municipal de Eldorado do Sul, bem como os extratos de todos os editais no Diário 
Oficial. 
 
1.2. Este Processo Seletivo Público destina-se às vagas do cargo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE para as micro áreas Bairro Sol Nascente e Bairro Sans 
Souci: 
1.2.1 Jornada Semanal de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; 
1.2.2. Habilitação Mínima: Ensino Fundamental comprovar que reside, há pelo menos 
um ano, contado da data de publicação deste Edital de Processo Seletivo Público, na 
área da comunidade conforme Lei Municipal nº 2.778/2007, em que atuará – Bairro Sol 
Nascente ou Bairro Sans Souci, respectivamente; 
1.2.3. Vencimento inicial: R$ 902,85 (novecentos e dois reais e oitenta e cinco 
centavos); 
1.2.4. Número de vagas: CADASTRO RESERVA; 
1.2.5. Síntese dos deveres: Desenvolver e executar atividades de prevenção a 
doenças de promoção de saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos 
domicílios e na comunidade, sob supervisão competente. 
1.2.6. Atribuições do cargo: 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 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.eldorado.rs.gov.br/
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políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família; realizar 
visitas domiciliares periódicas de situação de risco ás famílias; participar ou promover 
ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do 
Agente Comunitário de Saúde. 
 
1.3. A habilitação no Processo Seletivo Público não assegura ao candidato a sua 
contratação, apenas a expectativa de ser admitido, dentro das vagas previstas e as que 
surgirem, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, respeitada 
rigorosamente a ordem de classificação. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 7 a 18 de março 2016, somente via 
internet, pelo site www.assconpp.com.br. 
2.1.1. Será disponibilizado um profissional capacitado de segunda à sexta-feira, no 
horário das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Rua Emancipação, nº 665 no Telecentro ao 
lado da Biblioteca Pública Municipal nº 665, Centro, Eldorado do Sul, RS, para efetuar 
as inscrições dos candidatos interessados que não possuem acesso à internet para 
realizar sua inscrição. 
 
2.2. O candidato deverá: 
2.2.1. preencher o requerimento de inscrição, no site da Empresa ASSCON-PP, e 
enviá-lo via internet; 
2.2.2. imprimir o boleto bancário e efetuar seu pagamento, de acordo com o valor 
previsto no item 2.3 deste Edital, até o dia 18 de março 2016 (último dia das 
inscrições). 
 
2.3. A taxa para inscrição neste Processo Seletivo Público é de R$ 20,00 (vinte reais). 
 
2.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a aplicação da prova 
escrita deverá solicitar a condição especial no ato da inscrição, pelo site 
www.asconpp.com.br e levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em 
local reservado e diferente do local onde a prova estiver sendo realizada. 
2.4.1. A amamentação acontecerá nos momentos necessários, sem a presença do 
acompanhante e com a presença de fiscal ou de componente da Comissão. 
2.4.2. Não será concedido nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de 
prova dedicado à amamentação. 
2.4.3. A ausência do acompanhante para a guarda da criança impossibilitará a 
candidata de ausentar-se da prova escrita para amamentar. 
 
2.5. A inscrição somente será efetivada após o pagamento do valor da inscrição, 
conforme item 2.3 deste Edital.  
 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.asconpp.com.br/
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2.6. O candidato que efetuar o pagamento da inscrição com cheque sem provisão de 
fundos ou outra irregularidade que impossibilite sua compensação, terá sua inscrição 
indeferida. 
2.6.1. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da 
Administração Pública. 
 
2.7. As despesas relativas à participação neste Processo Seletivo Público são única e 
exclusivamente de responsabilidade dos candidatos. 
 
2.8.O Município de Eldorado do Sul e a Empresa ASSCON-PP não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a 
impressão do boleto bancário. 
 
2.9. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as 
condições estabelecidas neste Edital, não terá sua inscrição homologada, e, em 
consequência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato 
tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.10. A inscrição neste Processo Seletivo Público implicará, desde logo, no 
conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste 
Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
  
2.11. Os documentos exigidos para o exercício do emprego deverão ser apresentados 
e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato. 
 
 
3. DAS VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
3.1. São reservadas às pessoas portadoras de deficiência, 20% (vinte por cento) das 
vagas, por cargo oferecido ou das que vierem a surgir no prazo de validade do 
Processo Seletivo Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras. 
3.1.1. Caso a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) resultar em número 
fracionado, igual ou superior a 0,5%, este será elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente. 
3.1.2. Em qualquer hipótese, será assegurada 1 (uma) vaga aos deficientes após 4 
(quatro) preenchidas por não deficientes. 
 
3.2. Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela enquadrada nas categorias 
previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e 
alterações, conforme Lei Municipal nº 1.115 de 1999. 
 
3.3. O candidato portador de deficiência participará da seleção em igualdade de 
condições dos demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, 
data, horário e local de realização das provas, obedecidos aos procedimentos deste 
Edital. 
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3.4. Na hipótese do não aproveitamento das vagas destinadas aos portadores de 
necessidades especiais, por reprovação ou por não atender aos requisitos 
estabelecidos neste Edital, essas vagas serão utilizadas pelos demais candidatos, 
respeitada rigorosamente a classificação. 
 
3.5 Para efeito deste Processo Seletivo Público, consideram-se portadores de 
necessidades especiais, que assegurem o direito de concorrer às vagas reservadas, 
somente as conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões 
internacionalmente reconhecidos. 
 
3.6 Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, o 
candidato deverá: 
 
a) presentar-se no protocolo da Prefeitura, durante o período de inscrições, e protocolar 
formulário descrevendo a espécie e o grau de necessidade especial, anexo V 
devidamente preenchido,  sua identificação e a Classificação Internacional de Doença -
CID, bem como da provável causa da mesma, anexando no processo laudo médico 
e ou exames que comprove sua deficiência como deverá assinalar obrigatoriamente 
no formulário de inscrição o campo específico para este fim. O pedido de condição ou 
prova especial será formalizado à Comissão de Coordenação e Fiscalização, que 
juntamente com a empresa executora, examinará o pedido e/ou o candidato para 
verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
 
b)conforme o Art. 2º da Lei Municipal nº 1.115 de 1999, comparecer no dia 28 de 
março  2016 às 15h da tarde, no Posto de Saúde Central, situado a Rua Batori José 
Rodrigues dos Santos, nº 52 (antiga Rua V), Cidade Verde, Eldorado do Sul, para 
AVALIAÇÃO MÉDICA, que será realizado pela Junta Médica designada por Portaria, 
para comprovação de deficiência alegada e da compatibilidade para o exercício do 
emprego  pretendido. 
 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma 
constante no Anexo III deste Edital e estarão disponíveis sites www.assconpp.com.br e 
www.eldorado.rs.gov.br. 
4.1.1. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas. 
 
4.2. É de responsabilidade do candidato verificar a relação de inscrições homologadas 
para confirmar sua inscrição. 
 
4.2.1. Caso a inscrição do candidato não tenha sido homologada, o mesmo não poderá 
realizar a prova. 
 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
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5.DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
 
5.1. Os candidatos habilitados e classificados neste Processo Seletivo Público serão 
admitidos no regime jurídico de emprego público, vinculados à Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
5.2. Os candidatos deverão atuar conforme regime de contratação descrito na Lei 
Municipal nº 2.778, de 28 de novembro de 2007. 
 
 
6. DAS PROVAS 
 
6.1. Será aplicada Prova Escrita aos candidatos, de acordo com as especificações e 
disposições deste Edital. 
 
6.2.Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, não 
podendo a mesma ser realizada individualmente ou em data, horário ou local que não 
seja o especificado neste Edital e em suas alterações posteriores. 
 
6.3. Os candidatos classificados na Prova Escrita participarão de curso de capacitação.  
 
6.4. Após a realização da capacitação de que trata o item 6.3 deste Edital, os 
candidatos realizarão avaliação do aproveitamento do curso, de caráter eliminatório, 
será dia 15 de maio de 2016 das 15h as 17hs. 
 
6.4.1. Os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na 
avaliação serão eliminados deste Processo Seletivo. 
6.4.2. Os locais, horários e a metodologia do curso e da avaliação serão publicadas 
quando da publicação do resultado final da prova escrita. 
 
6.5. Os candidatos que não participarem de qualquer das etapas deste Processo 
Seletivo serão eliminados automaticamente. 
 
 
7. DA PROVA ESCRITA 
 

7.1. A prova escrita inclui questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, 

Conhecimentos Gerais/Atualidades e Conhecimentos Específicos na área de atuação, 

conforme ementa das disciplinas constantes do Anexo I deste Edital. 

 
7.2. As provas escritas serão realizadas no dia 24 de abril 2016. 

7.2.1. Os locais e horários para realização das provas escritas serão divulgados no 

mural interno da Prefeitura de Eldorado do Sul, RS, e nos sites www.assconpp.com.br 

e www.eldorado.rs.gov.br, além de extrato no Diário Oficial do RS. 

http://www.eldorado.rs.gov.br/
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7.2.2. A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas e mínima de 1 (uma) hora, 
incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta. Após 1 (uma) hora de prova 
os candidatos poderão levar o caderno de provas. 
 
7.3. A prova será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 

(cinco) alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta, 

na forma abaixo: 

Conteúdo Nº de questões 
Valor da 
questão 

Total 

Língua Portuguesa 15 0,20 3 

Raciocínio Lógico (Matemática) 10 0,20 2 

Conhecimentos Específicos 25 0,20 5,00 

TOTAL: 50 - 10,00 

 
7.4. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta 
esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão- 
resposta, o qual não será substituído em caso de erro do candidato. 
  
7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do 
candidato. 
  
7.6. Para a entrada nos locais de prova, o candidato deverá apresentar a cédula de 
identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original e boleto bancário 
referente à inscrição. 
7.6.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou 
estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo novo, com foto). 
7.6.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 
prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias. 
7.6.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados. 
7.6.4. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo de documento. 
7.6.5. Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento 
de identidade original, na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será 
automaticamente eliminado do certame. 
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7.6.6. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos 
exigidos. 
  
7.7. No dia de realização da Prova Escrita não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 
  
7.8. Durante a realização da Prova Escrita é vedada consulta a livros, revistas, folhetos 
ou anotações, bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos 
celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de 
eliminação do candidato no Processo Seletivo Público. 
7.8.1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues 
desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na 
saída, sob pena de eliminação do candidato. 
  
7.9. Será atribuída nota zero às respostas de questão(ões) que contenha(m): 
a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta; 
b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta; 
c) espaço(s) não assinalado(s) no cartão-resposta; 
d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis 
ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com 
marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão. 
  
7.10. No decurso da Prova Escrita, o candidato somente poderá ausentar-se 
temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal. 
 
7.11. O candidato, ao encerrar a Prova Escrita e antes de se retirar do local de sua 
realização, entregará ao fiscal de sala, o cartão-resposta devidamente assinado. 
7.11.1. Caso o candidato não entregar o cartão-resposta será eliminado 
automaticamente do Processo Seletivo Público. 
 
7.12. Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar os seus 
cartões-resposta e retirar-se definitivamente do local simultaneamente, depois de haver 
rubricado envelope lacrado, contendo todas as provas e cartões-resposta daquela sala. 
 
7.13. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a 
realização de prova fora do horário e local estabelecidos no Edital para todos os 
candidatos. 
 
7.14. É terminantemente proibida a inserção e qualquer forma de sinal ou marca, sobre 
os cartões-resposta, que possa ser interpretada como identificação de determinado 
candidato. 
7.14.1. Se for constatada qualquer inserção de sinal ou marca no cartão-resposta o 
candidato será automaticamente desclassificado do processo seletivo público. 
 
7.15. A Prova Escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) sendo as 
notas expressas com um decimal, sem arredondamento. 
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7.16. Somente será considerado aprovado neste Processo Seletivo Público o 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na Prova Escrita 
Objetiva e na prova de aproveitamento do curso de capacitação. 
 
7.1.7. Os candidatos aprovados na prova objetiva, serão submetidos ao CURSO DE 
CAPACITAÇÃO, conforme as condições do Edital, detalhadas no cronograma. O 
candidato deve estar ciente que caso reprove na prova objetiva será eliminado do 
processo seletivo, bem como, não participará do curso de capacitação, cuja frequência 
é obrigatória. 
7.17.1. O candidato aprovado na prova objetiva deverá ter 100% de participação no 
CURSO DE CAPACITAÇÃO, sob pena de ser eliminado (a presença é obrigatória). 
7.17.2. Após realização do CURSO DE CAPACITAÇÃO o candidato com 100% de 
frequência realizará prova de aproveitamento do curso. Somente serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem nota 5,00 (cinco) na prova de aproveitamento 
do CURSO DE CAPACITAÇÃO. 
 
7.18. O gabarito da prova escrita objetiva será disponibilizado nos sites 
www.assconpp.com.br e www.eldorado.rs.gov.br. 
 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
8.1. A nota final será a média aritmética das provas objetiva e da avaliação de 
aproveitamento. 
8.1.1. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média aritmética mínima de 5 
(cinco) entre as provas objetiva e a avaliação de aproveitamento. 
8.1.2. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota 
final. 
 
8.2. Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados, sucessivamente, os 
seguintes critérios para desempate: 
8.2.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia 
da inscrição neste Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do 
art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do 
Idoso; 
8.2.2. que obtiver melhor nota na prova escrita; 
8.2.3. que obtiver melhor nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 
8.2.4. que obtiver melhor nota nas questões de Língua Portuguesa; 
8.2.5. que obtiver melhor nota nas questões de Racíonio Logico; (matemática) 
8.2.6. que tiver a maior idade, aferido pela data de nascimento dos candidatos quando 
do momento da inscrição; 
8.2.7. que tiver exercido a função de jurado (conforme artigo 440 do Código de 
Processo Penal); 
8.2.8. Em relação ao subitem 8.2.7 os candidatos deverão encaminhar, até o último dia 
do prazo de inscrições, requerimento para a para a Comissão de Coordenação e 
Fiscalização do Processo Seletivo, endereçando à Rua Estrada da Arrozeira, nº 270, 
Centro, CEP: 92990-0000, Eldorado do Sul, RS, o documento original ou cópia 
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autenticada solicitando o critério de jurado, conforme documentação anexada para 
apresentar a documentação que comprovará o exercício da função de jurado visando 
desempate. Para fins de comprovação da função citada, serão aceitos certidões, 
declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada 
em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do 
país, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do artigo 440 do CPP, a 
partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei Federal nº 
11.689/2008. 
8.3. Persistindo o empate, será realizado sorteio, em ato público, em local e data 
anunciados em Edital nos sites www.assconpp.com.br e www.eldorado.rs.gov.br e no 
mural interno da Prefeitura. 
  
8.4. A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto 
no Anexo III deste Edital e será divulgada nos meios oficiais de publicação e nos sites 
www.assconpp.com.br e www.eldorado.rs.gov.br e no mural interno da Prefeitura. 
 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Será admitido recurso para todas as fases deste Processo Seletivo Público, que 
deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde que devidamente 
fundamentado e apresentado nos prazos constantes do Anexo III deste Edital. 
9.1.1. Os recursos que não atenderem ao disposto neste item serão liminarmente 
indeferidos. 
 
9.2.. Serão admitidos os seguintes recursos: 
 
9.2.1. do não deferimento do pedido de inscrição; 

9.2.2. da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova objetiva; 

9.2.3. das prova de avalição do curso de capacitação; 

9.2.4. da classificação final. 

9.3 Os recursos deverão ser efetuados, exclusivamente, através do site 

www.assconpp.com.br. 

 
9.4. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente. 
 
9.5. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos 
os candidatos que realizaram a prova objetiva. 
 
9.6. Não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
10.DA HOMOLOGAÇÃO 
 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
http://www.rondaalta.rs.gov.br/
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10.1. O resultado final do Processo Seletivo Público objeto deste Edital será 
homologado pela autoridade competente e publicado no mural interno da Prefeitura de 
Eldorado do Sul, RS, e nos sites www.assconpp.com.br e www.eldorado.rs.gov.br. O 
extrato será publicado no Diário Oficial do RS. 
10.1.1. O gabarito será publicado apenas nos sites www.assconpp.com.br, 
www.eldorado.rs.gov.br e no mural interno da Prefeitura de Eldorado do Sul, RS. 
10.1.2. Os demais atos provenientes deste Edital serão publicados no mural interno da 
Prefeitura de Eldorado do Sul, RS e nos sites www.assconpp.com.br e 
www.eldorado.rs.gov.br. 
 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos 
classificados, os seguintes documentos, além daqueles exigidos no item 1.2.2 deste 
Edital: 
11.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado; 
11.1.2. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
11.1.3. atender, se o candidato for deficiente, às exigências da Lei Federal nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989 e do Decreto Federal n° 3.298/1999; 
11.1.4. estar em gozo dos direitos civis e políticos; 
11.1.5. estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter sido liberado, se do 
sexo masculino; 
11.1.6. apresentar certidão negativa da Justiça Eleitoral comprovando situação regular; 
11.1.7. comprovar a escolaridade mínima exigida no item 1 deste Edital; 
11.1.8. apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pelos 
Cartórios Judiciais Federal, Estadual ou Distrital do domicílio do candidato, expedida no 
máximo, há 6 (seis) meses, ou dentro do prazo da validade consignado no documento; 
11.1.9. a admissão do candidato fica condicionada ainda à observância do art. 37, XVI, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, referentes a acúmulo de emprego, 
emprego ou funções públicas, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público, sendo vedada também a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos art. 42 e 142 com a 
remuneração de emprego, emprego ou função pública, ressalvados os empregos 
acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 
11.1.10. ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico de saúde, 
fornecido por médico, homologado pela junta médica oficial do Município, após a 
apreciação dos exames e dos demais documentos. 
11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos do item 11.1 serão 
exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a contratação. 
 
11.3. O não cumprimento dos requisitos necessários impossibilitará a contratação do 
candidato. 
 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.eldorado.rs.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
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11.4. Admissão ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias contados da expedição do ato 

convocatório; apartir  da publicação podendo ser prorrogado 1 vez com o mesmo 

prazo. 

11.4.1. Até o 10º (décimo) dia, contado da expedição do ato convocatório previsto no 
item 11.4, o candidato convocado deverá confirmar expressamente se aceita ou não o 
emprego, sob pena de perda da vaga. 
11.4.2. deletei a frase 
11.4.3. A convocação dos candidatos será feita no atrio da prefeitura e  será publicada 
no Diário Oficial do RS, com base nos dados informados na ficha de inscrição ou 
posteriormente atualizados. É responsabilidade exclusiva do candidato manter os 
dados atualizados. 
 
 
12. DO FORO JUDICIAL 
 
12.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo Público de 
que trata este Edital é o da Comarca de Eldorado do Sul, RS. 
 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente. 
13.2. Este Processo Seletivo Público será válido por 2 (dois) anos, podendo o mesmo 
ser prorrogado por igual período, caso houver interesse da Administração Municipal. 
 
13.3. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela 
ordem de classificação, respeitado o número de vagas. 
 
13.4. A classificação neste Processo Seletivo Público não assegura ao candidato o 
direito à contratação automática. 
 
13.5. Será excluído do certame, o candidato que: 
13.5.1. tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da 
equipe encarregada de realização das provas, desde que devidamente comprovado; 
13.5.2. for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 
13.5.3. for flagrado valendo-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que 
apresentar falsa identificação pessoal; 
13.5.4. ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar 
acompanhado de um fiscal. 
 
13.6. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

13.6.1. Anexo I –Conteúdo Programático; 
13.6.2. Anexo II –Declaração para candidatos portadores de deficiência; 
13.6.3. Anexo III – Cronograma. 
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13.7. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Coordenação e Fiscalização do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 1.036, de 
18 de agosto de 2015, juntamente com a empresa ASSCON-PP. 
 
13.8. Dúvidas sobre este Processo Seletivo poderão ser sanadas pelo telefone (51) 
9505.4020. não esta funcionando 
 
 
Eldorado do Sul, RS, 03 de março de 2016. 
 

 
 

--------------------------------- 
Thais Quintana 

Secretaria de Administração 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
Comissão do Concurso Público 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
SÉRGIO MUNHOZ 
Prefeito Municipal
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ANEXO I 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, análise e interpretação de texto e charge. Noções de 
fonética e fonologia, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, 
formação e classes das palavras, crase, análise sintática, colocação pronominal, 
pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, 
emprego do hífen, funções de linguagem, vícios de linguagem, estrutura das palavras. 
Substantivo e adjetivo, sujeito e predicado. Advérbio, adjunto e locução adverbial.  
concordância verbal, regência verbal. Preposição, pronomes. 
 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Conjuntos,operações fundamentais (números 
inteiros e fracionários), sistema de medidas (decimais e não decimais), conversão de 
unidades de medida; regra de três, porcentagem.   
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e 
Lei Orgânica Municipal). 01.Lei nº 8.080/90, de 19/09/1990 e alterações -Dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e  recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 02. Lei nº 
8.142/90, de 28/12/1990 e  alterações -Dis-põe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde -SUS e dá outras providências; 03. Portaria nº 
2.488, de 21/10/2011 –Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica,  para a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS); 04. Políticas de Saúde no Brasil –SUS: princípios  e diretrizes; 20. Programa 
de Saúde da Família; 05. Noções de ética e cidadania; 06. Noções gerais e 
conhecimentos políticos, econômicos e  geográficos municipal;  23) Cadastramento 
familiar e territorial: finalidade e instrumentos; 07. Conceito de territorialização, micro-
área  e área de abrangência; 08. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 
saúde: acessibilidade, humanização do cuidado,satisfação do usuário e do  trabalhador 
e equidade; 09. Indicadores epidemiológicos e campanhas de vacinação; 10. 
Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 11. Principais  problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 12. Condições 
de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, 
escolaridade e infraestrutura básica; 13. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e 
do idoso: noções básicas; 14. Ações Educativas: amametação,prevenção a drogas, 
nutrição, planejamento familiar, educação sexual e prevenção a DST/AIDS. 15. Meio 
ambiente: limpeza e coleta seletiva; 16. Pessoas portadoras de necessidades 
especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; 17. 
Aspectos gerais de higiene; 18. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em 
saúde coletiva; 19. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes 
populares; 20. Informação, educação e comunicação: conceito, diferenças e 
interdependência; 21. Cultura popular e sua relação com os processos educativos; 22. 
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Participação e mobilização social: conceitos e fatores facilitadores e/ou dificultadores; 
23. Visita domiciliar; 24. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; 25. Noções 
básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; 26. Noções básicas de 
doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, 
Esquistossomose, Toxoplasmose, dentre outras. 27. Noções básicas de higiene com 
manipulação de alimentos e produtos químicos.                        
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Nome do Candidato: 

Nº da Inscrição: 

Cédula de Identidade: 

Cargo pretendido: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.6 do Edital de Processo 
Seletivo Público nº 1/2016, do Município de Eldorado do Sul, RS, e para que surta os 
efeitos legais que: 

 
- a deficiência que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições 

do cargo de descrito acima; 
 
- fico impedido de usufruir da condição de portador de deficiência para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
 

Eldorado do Sul, RS, _____ de ________________________ de 2016. 
 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO III 
 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DO EDITAL DE  PROCESSO SELETIVO Nº 1/2016, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

- Publicação do Edital de abertura do Processo Seletivo: 03/03/16 

- Abertura de inscrições (10 dias uteis): 07/03/16 

- Encerramento do período de inscrição: 18/03/16 

- Edital de convocação de consulta para perícia de PPDs:  24/03/16 

- Pericia PPD (data a confirmar com a Secretaria de Saúde): 28/03/2016 as 15h 

- Edital de listagem inicial das inscrições, antes dos recursos: 04/04/16 

- Abertura do prazo para recursos sobre as inscrições (5 dias): 05/04/16 

- Encerramento do prazo para recursos sobre as inscrições: 11/04/16 

- Publicação do Edital de listagem das inscrições homologadas e convocação para as 
provas objetivas:  15/04/16 

- Realização das Provas Objetivas: 24/04/16 

- Publicação do Edital do gabarito inicial das provas objetivas: 26/04/16 

- Abertura do prazo para recursos sobre o gabarito (5 dias): 27/04/16 

- Encerramento do prazo para recursos sobre o gabarito: 03/05/16 

- Publicação Edital com Análise dos Recursos + Gabarito Final + Classificação Final 
Provas Objetivas + Convocação para curso de capacitação doa Agentes e da Prova de 
aproveitamento do curso: 09/05/16 

- Curso de Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde. 15/05/16, das 8h às 12h 
retorna as 13h às 15h 

- Realização da Prova do Curso de Capacitação de Agentes Comunitários de 
Saúde: 15/05/16, das 15h às 17h 

- Publicação do Edital com resultado da avaliação das Provas Práticas  + Avaliação das 
Provas do Curso de Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde: 19/05/16 

- Abertura do prazo para recurso sobre Avaliação das Provas do Curso de Capacitação 
de Agentes Comunitários de Saúde : 23/05/16 

- Encerramento do prazo para recurso  sobre Avaliação das Provas do Curso de 
Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde  : 27/05/16 

- Publicação do Edital com resultado dos recursos sobre:  Avaliação das Provas do 
Curso de Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde + Classificação final com 
homologação final: 06/06/16 
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1. O certame ocorrerá segundo o cronograma constante neste Anexo, devendo ser 
respeitadas obrigatoriamente as datas previstas. As datas lançadas poderão ser 
alteradas em razão de recursos, solicitações ou motivos de força maior (podendo ser 
postergadas ou antecipadas) para melhor atender as necessidades da comunidade e 
garantirem o bom andamento do Processo Seletivo Público, motivo pelo qual os dados 
apresentados não detêm um caráter definitivo, mas, caráter meramente previsível. 
 
2. O cronograma poderá ser alterado dependendo do número de recursos, candidatos 
inscritos, e em casos extremamente necessários, baseado em decisão da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 1.036, de 
18 de agosto de 2015, e pela empresa ASSCON-PP. 


