
                       

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 
Av. 03 de Maio, nº 276 – Centro – Santa Cruz/PE – CEP 56.215-000 

Fones: (87) 3874 -8134 / 3874 - 8175 /  3874- 8156 
E-mail: pmscpe@hotmail.com  

WebSite: www.santacruz.pe.gov.br  
 
 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N
O 

002/2019 - RETIFICAÇÃO 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, com sede em Santa Cruz, 
Estado de Pernambuco, vem através do presente, tornar pública a seguinte RETIFICAÇÃO: 
 
1.  DOS SUBITENS 2.9.11.9, 3.2, 7.3 E 9.8 

1.1. Ficam alterados os subitens 2.9.11.9, 3.2, 7.3 e 9.8 com a seguinte redação original: 
 

“2.9.11.9. O candidato disporá de 05 (cinco) dias, conforme disposto no Anexo I, para contestar o 

indeferimento, através do endereço eletrônico asconprev.santacruz2019@gmail.com, não sendo admitidos pedidos 

de revisão após tal prazo. 

(...) 

3.2 O candidato, após efetivação de sua inscrição, poderá solicitar retificação dos dados apresentados no 

Formulário de Inscrição ou no Cartão Informativo, nos limites estabelecidos neste Edital, até o dia constante do 

Anexo I, através do endereço eletrônico asconprev.santacruz2019@gmail.com. 

(...) 

7.3 Os recursos deverão ser encaminhados à ASCONPREV pelo próprio candidato, via endereço eletrônico 

asconprev.santacruz2019@gmail.com. 

(...) 

9.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e contatos (telefones fixo/celular e e-mail) na 

entidade executora, através do endereço eletrônico asconprev.santacruz2019@gmail.com, enquanto estiver 

participando do concurso, até a homologação do resultado final, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 

decorrentes da não atualização de seus dados.” 

 
Passando a conter a seguinte previsão: 
 

“2.9.11.9. O candidato disporá de 04 (quatro) dias, conforme disposto no Anexo I, para contestar o 

indeferimento, através do endereço eletrônico concursosantacruz001.2019@gmail.com, não sendo admitidos 

pedidos de revisão após tal prazo. 

(...) 

3.2 O candidato, após efetivação de sua inscrição, poderá solicitar retificação dos dados apresentados no 

Formulário de Inscrição ou no Cartão Informativo, nos limites estabelecidos neste Edital, até o dia constante do 

Anexo I, através do endereço eletrônico concursosantacruz001.2019@gmail.com. 

(...) 

7.3 Os recursos deverão ser encaminhados à ASCONPREV pelo próprio candidato, via endereço eletrônico 

concursosantacruz001.2019@gmail.com. 

(...) 
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9.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e contatos (telefones fixo/celular e e-mail) na 

entidade executora, através do endereço eletrônico concursosantacruz001.2019@gmail.com, enquanto estiver 

participando do concurso, até a homologação do resultado final, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 

decorrentes da não atualização de seus dados.” 

 
2. DO RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO E RECURSOS CONTRA INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO 

2.1. Considerando as alterações, no presente publicadas, a divulgação do resultado das solicitações de isenção da 
taxa será publicado dia 06 de maio de 2019, sendo que os recursos contra indeferimento de isenção devem ser 
apresentados no período de 07 a 10 de maio de 2019. 
 
3. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1. Considerando o disposto no subitem 4.1.1, que fixa o conteúdo da Prova Escrita Objetiva (10 questões de 
Português, 10 de Conhecimentos do SUS e 20 de Conhecimentos Específicos da respectiva especialidade), será 
suprimido do Anexo IV o item RACIOCÍNIO LÓGICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. 
 
4.0 As demais disposições do Edital do Concurso Público nº 001/2019 permanecem inalteradas. 

Santa Cruz, Pernambuco, 06 de maio de 2019. 

 

RYVALDA MACEDO RODRIGUES 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/PE 

 


