
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araporã-MG 

Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 39 –  

Bairro Alvorada – Araporã-MG 

 

ABSCONCURSOS – SERVIÇO TÉCNICO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVO - ME                                                                Página 1 
 

 

 

Lista de Inscritos Indeferidas

2.10. No ato da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados. 

2.11. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), deverá residir na 

área da comunidade de Saúde em que atuar, desde a data da publicação do edital do 

processo seletivo público; em atenção a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei 

nº 13.595/2018. O candidato aprovado, que mudar de endereço, indo residir fora da 

área de abrangência do PSF para o qual prestou o Processo Seletivo, perderá o Direito 

à Contratação. 

2.12. O candidato ao cargo de ACS, para comprovar residência na área da 

comunidade em que for atuar, deverá, no Ato da Inscrição, anexar comprovante de 

endereço no nome do candidato, dos pais ou declaração de residência redigida a 

próprio punho. O comprovante de endereço (água, luz, extrato bancário, outros) 

deverá vir com data não superior a 90 (noventa) dias, ou seja, de Dezembro/2018 até 

data atual. 

2.13. No ANEXO VIII possui a lista das unidades dos PSF no município de 

Araporã/MG e os respectivos endereços que cada PSF faz a cobertura. 

2.14. O candidato é o único responsável pela informação concedida no ato da 

inscrição via internet. E caso se inscreva para o cargo de Agente Comunitário de 

Saúde e Agente de Combate às Endemias incompatível, não será contratado após o ato 

convocatório. 

2.15. A confirmação da inscrição estará disponível no site: www.absconcurso.com.br 

e www.arapora.mg.gov.br, em até 05 (cinco) dias úteis após encerramento das 

inscrições; 

2.16. Não serão aceitas inscrições condicionais, e o pagamento deve ser efetuado 

através da rede bancária: caixa eletrônico, via internet, correspondentes 

bancários, loterias, agências dos correios. 

2.17. Não serão aceitas inscrições com documentação e informações incompletas, 

tampouco serão aceitos pagamentos por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-

símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 

condicional e/ou extemporâneos ou por qualquer outra via que não as especificadas 

neste Edital. 

2.18. Na falta da Carteira de Identidade, poderá ser informado outro documento de 

igual valor legal, desde que contenha, no mínimo, a fotografia, a assinatura e a filiação 

do candidato e deverá apresentá-lo no dia da realização da prova escrita, não sendo 

permitida fazer a prova sem a apresentação destes. 

2.19. A inscrição se efetiva mediante preenchimento da ficha de inscrição e 

consequente registro oficial de recebimento da Ficha de Inscrição nos termos citados e 

posterior pagamento da taxa de inscrição. 

2.20. O candidato que não constar na lista de inscrição oficial deverá entrar 

imediatamente em contato através do e-mail contato@absconcurso.com.br, para a 

confirmação da sua inscrição, sob pena de desclassificação no Processo Seletivo. O 

prazo final está descrito no ANEXO II. 

2.21. O candidato que não constar na Lista Oficial do Processo Seletivo não realizará 

prova. Salvo na Hipótese em que o mesmo tenha feito o pagamento da taxa de 

inscrição até a data do vencimento do boleto, somente apresentar o comprovante para 

a coordenação o mesmo irá fazer a prova. 

2.22. Somente serão aceitas as inscrições cujo pagamento apresente o exato valor da 

taxa de inscrição do cargo a que se refere, conforme o disposto no ANEXO I deste 

Edital. 
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Agentes Comunitários de Endemias-ACE 

Nº INSC CANDIDATO CPF 

1445851 Ana Luzia Campos Ribeiro 608.597.553-80 

1445153 Kelvin Porfirio Da Silva 133.171.956-90 

1445448 Luana Kely Martins Borges Souza 029.973.931-75 

1445935 Randerson Ferreira Policarpo 106.956.926-74 

 

Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 
Nº INSC CANDIDATO CPF 

1445402 Amanda Carolina Tomaz Rodrigues 070.012.146-39 

1444560 Maria Luisa Santiago Da Silveira Brito 025.678.214-81 

1445524 Raquel Aparecida De Souza 133.060.076-25 

 

 

Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Urbana (PSF 1 – João Ferreira da Costa) 
Nº INSC CANDIDATO CPF 

1445179 Adriana Aparecida Galdino 018.144.086-57 

1444533 Ana Camila De Moraes Moreira 702.034.621-90 

1444719 Ana Carolina Macedo Dos Santos 019.784.736-64 

1444658 Edielis Barbosa Da Silva 139.113.266-10 

1444610 Jessica Dos Santos Silva 017.797.056-11 

1444591 Laiene Dalva Silva Fedrigo 083.893.786-12 

1444592 Mireli De Freitas Goncalves 040.894.881-76 

1444530 Thales Henrique Ferreira Custodio 113.818.606-64 

1444653 Vitoria Cristina Barbosa Da Silva 139.113.386-27 

 

 


