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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA /MG 

ERRATA Nº 03 – PROCESSO SELETIVO 

O Prefeito do Município de Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, 

torna pública a Errata Nº 03 do Edital PS Nº 001/2019, conforme a seguir: 

Art. 1°- Retifica-se o item 6.12 do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

a) O candidato a vaga de Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área abrangida ao PSF 

que pleitear a vaga, desde a data de publicação do presente edital, o que deverá ser comprovado, 

juntamente com as demais exigências, no ato da contratação. O candidato aprovado deverá, ainda, 

permanecer nela residindo durante o período da formação referida na letra “b” deste subitem, bem 

como durante a atuação na função. A área de abrangência de cada Unidade de Saúde (ESF) 

consta do Anexo III deste Edital. 

b) Há uma codificação do emprego público de Agente Comunitário de Saúde para cada Unidade de 

Saúde e respectiva área de abrangência. Ao fazer a sua inscrição, o candidato deverá optar pelo 

código do emprego público cuja área de abrangência seja a mesma de seu próprio endereço 

residencial, para que, assim, atenda ao disposto na letra “a”. Feita a inscrição, não serão admitidas 

mudanças de emprego público ou de Unidade de Saúde da Família.  

c) Caso o candidato não atenda às exigências estabelecidas na letra “a”, ainda que tenha sido 

aprovado neste Processo Seletivo, não terá sua contratação efetivada e será, consequentemente, 

desclassificado. Feita a inscrição, não serão admitidas mudanças de emprego público ou de 

Unidade de Saúde da Família.  

d) De acordo com a Lei n° 11.350 de 05 de outubro de 2006, para a contratação dos agentes 

comunitários de saúde é necessário que o candidato faça um Curso Introdutório de Formação 

Inicial e Continuada de Agente Comunitário de Saúde.  

e) Os candidatos aprovados dentro do limite de vagas e os excedentes até o limite do dobro das 

vagas oferecidas serão chamados na ordem de classificação final, a participar do curso introdutório 

de formação inicial e continuada, a ser ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus 

para o candidato. Será eliminado o candidato que não obtiver o mínimo de 60% de frequência e 

aproveitamento do conteúdo programático do curso introdutório, que terá uma prova que consistirá 

em 10 questões objetivas no conteúdo magistrado com o valor total de 10 pontos, valendo cada 

questão 1 ponto. 
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f) Os candidatos, mesmo que aprovados, que não cumprirem a carga horária mínima do curso 

referido na letra “e” serão eliminados do Processo Seletivo. Não haverá nova convocação, turmas 

fora da data ou horário estabelecido pela Prefeitura Municipal ou reposição de aulas. A Prefeitura 

poderá convocar os candidatos aprovados na condição de excedente para realizar o curso de 

qualificação, de acordo com a necessidade do Município durante o prazo de validade deste 

Processo Seletivo. 

g) No ato da inscrição não serão solicitados os comprovantes das exigências contidas neste Edital, 

no entanto, o candidato que não comprová-los no ato da contratação, mesmo que tenha sido 

aprovado, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

g.1) Para a função pública de Agente Comunitário de Saúde, a mudança de residência do candidato 

do bairro de atuação implica em dissolução do vínculo de trabalho.  

Art. 2°- Retifica-se o item 3.2 com a prorrogação de pagamento do boleto bancário até o dia 10 de 

Outubro de 2019, em caráter irrevogável.  

Art. 3°- Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta 

Errata. 

 

Carmo da Mata/MG, 07 de Outubro de 2019. 

 
 

 
         Almir Resende Júnior 

Prefeitura Municipal de Carmo da Mata 
 

 


