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EDITAL 001/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO, através da Comissão de Fiscalização do Concurso 

Público, no uso de suas atribuições legais e a empresa “ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS 

SELETIVOS - ME”, responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos interessados a seguinte 

Retificação do edital de abertura: 

Onde se – lê. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Dos cargos e sua especificação (número de vaga; vencimentos iniciais; valor da taxa de inscrição; disciplina da 

prova objetiva; número de questões por disciplina; peso de cada questão; escolaridade mínima exigida; pré-requisitos 

cumulativos, carga horária de trabalho, etc.) são os constantes do ANEXO I - DO CARGO, SUA ESPECIFICAÇÕES 

E DESCRIÇÕES, deste Edital. 

1.2. O CRONOGRAMA estimado para a realização do Concurso Público é o constante do ANEXO II - 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO, que poderá ser alterado no interesse da eficácia das realizações, 

condicionado a critério de liberação da Comissão de Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Santa Rosa - GO. 

1.3. O conteúdo programático que compõem a prova objetiva dos cargos consta do ANEXO III – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA, deste Edital. 

1.4. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município de Santa 

Rosa - GO, em jornal de grande circulação no Município e no portal www.asectta.com.br. 

1.5. O Concurso Público, regido pelos termos deste Edital, será executado pela empresa ÁSECTTA - ASSESSORIA 

EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME, em estrita consonância ao disposto no ordenamento 

jurídico positivo e será acompanhado pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Santa Rosa - GO. 

1.6. O Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Rosa - GO. Exigirá nível de conhecimento e grau de 

complexidade compatível com a escolaridade e atribuições de cada Cargo. 

1.7. Fazem parte integrante deste edital os ANEXOS: ANEXO I - CARGOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES E 

DESCRIÇÕES; ANEXO II - CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO; ANEXO III – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO; ANEXO V - MODELO DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE PARTICIPAÇÃO; 

ANEXO VI - MODELO REQUERIMENTO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, ANEXO VII – 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; ANEXO VIII - REQUERIMENTO 

ATENDIMENTO ESPECIAL LACTANTE. 

1.7.1. O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e tem a pretensão de 

orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita a banca 

examinadora no que concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não 

seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 

1.7.2 – Referente ao Cargo Agente Comunitário de Saúde – ACS Interessados em participar da referida seleção 

deverão observar os seguintes requisitos (art. 6º e 7º da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal 

nº 13.595/2018) para o exercício da atividade: (I) residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do edital do Processo Seletivo Público, ter concluído, com aproveitamento, curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; e (III) ter concluído o ensino médio. 

1.7.2.1 – Na eventualidade de não haver procura por candidato com ensino médio para o cargo de agente 

comunitário de saúde será admitido candidato com ensino fundamental, nos termos do §1º, art. 6º da Lei n. 

13.595/18.  
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1.7.3. Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS que na data de 05 de outubro de 2006, já 

desempenhavam tais atividades, para continuarem exercendo, devem, necessariamente: (I) residir na área da 

comunidade em que atuar, ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de quarenta horas. 

1.7.4. Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS que na data de sancionamento da Lei Federal nº 

13.595/2018, já desempenhavam tais atividades, para continuarem exercendo, devem, necessariamente: (I) 

residir na área da comunidade em que atuar e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, 

com carga horária mínima de quarenta horas; não se aplicando a exigência de conclusão do ensino médio (art. 

15º, inciso II da Lei Federal nº 13.595/2018). 

1.7.5. Os profissionais ACS que na data de promulgação da EC nº 51/2006, já desempenhavam tais atividades, 

na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 

da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública. 

Caberá ao município de Santa Rosa de Goiás certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de 

seleção pública. Mas, caso os agentes tenham sido admitidos anteriormente à EC nº 51/2006 e à Lei Federal nº 

13.595/2018 sem qualquer processo, não poderão continuar exercendo suas atividades. 

1.7.6. Nos termos do § 1º, art. 6º, da Lei nº 13.595/18; não havendo candidato inscrito que preencha o requisito 

previsto no inciso III do item 1.7 e seguintes deste edital, poderá ser admitida a contratação de candidato com 

ensino fundamental, por meio de novo processo de seleção pública, devendo o candidato comprovar a conclusão 

do ensino médio no prazo máximo de três anos. 

1.7.7. Caso optem, a título de sugestão, os candidatos a Agentes Comunitários de Saúde - ACS poderão se 

inscrever gratuitamente no Curso Introdutório de Formação Inicial. Segue como opção, o curso on-line 

ministrado pela plataforma AVASUS da UFRN. O candidato a ACS – Agente Comunitário de Saúde, poderá 

acessá-lo através do link https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=28, É importante 

salientar que, tais links não são de responsabilidade da empresa ÁSECTTA – ASSESSORIA EM 

CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME, bem como, o suporte, manutenção, auxílio, entre outros, 

sendo de inteira responsabilidade do AVASUS da UFRN e do próprio candidato se matricular e completar o 

curso, lembrando que, esta fase e eliminatória do certame, caso sejam aprovados, é requisito obrigatório para 

tomarem posse, devendo comprovar no mínimo 40 horas de aproveitamento no referido Curso. 

1.7.8. Na data da posse o candidato aprovado no Cargo de Agente Comunitário de Saúde, terá que comprovar 

que reside na área da comunidade em que atua, sobe pena de Desclassificação, esta comprovação poderá ser 

feita, por qualquer documento admitido por lei. Comprovante de Endereço (Agua, Energia, IPTU, Contrato 

de Locação e afins) 

1.8. O Regime Jurídico é estatutário. 

1.9. Local de Trabalho: Município de Santa Rosa de Goiás. 

1.10. As provas serão realizadas na cidade de Santa Rosa – GO 
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LEIA – SE  

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Dos cargos e sua especificação (número de vaga; vencimentos iniciais; valor da taxa de inscrição; disciplina da 

prova objetiva; número de questões por disciplina; peso de cada questão; escolaridade mínima exigida; pré-requisitos 

cumulativos, carga horária de trabalho, etc.) são os constantes do ANEXO I - DO CARGO, SUA ESPECIFICAÇÕES 

E DESCRIÇÕES, deste Edital. 

1.2. O CRONOGRAMA estimado para a realização do Concurso Público é o constante do ANEXO II - 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO, que poderá ser alterado no interesse da eficácia das realizações, 

condicionado a critério de liberação da Comissão de Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Santa Rosa - GO. 

1.3. O conteúdo programático que compõem a prova objetiva dos cargos consta do ANEXO III – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA, deste Edital. 

1.4. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município de Santa 

Rosa - GO, em jornal de grande circulação no Município e no portal www.asectta.com.br. 

1.5. O Concurso Público, regido pelos termos deste Edital, será executado pela empresa ÁSECTTA - ASSESSORIA 

EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME, em estrita consonância ao disposto no ordenamento 

jurídico positivo e será acompanhado pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Santa Rosa - GO. 

1.6. O Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Rosa - GO. Exigirá nível de conhecimento e grau de 

complexidade compatível com a escolaridade e atribuições de cada Cargo. 

1.7. Fazem parte integrante deste edital os ANEXOS: ANEXO I - CARGOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES E 

DESCRIÇÕES; ANEXO II - CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO; ANEXO III – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO; ANEXO V - MODELO DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE PARTICIPAÇÃO; 

ANEXO VI - MODELO REQUERIMENTO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, ANEXO VII – 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; ANEXO VIII - REQUERIMENTO 

ATENDIMENTO ESPECIAL LACTANTE. 

1.7.1. O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e tem a pretensão de 

orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita a banca 

examinadora no que concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto não 

seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida para o cargo. 

1.7.2 – Referente ao Cargo Agente Comunitário de Saúde – ACS Interessados em participar da referida seleção 

deverão observar os seguintes requisitos (art. 6º e 7º da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 

13.595/2018) para o exercício da atividade: (I) residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do Processo Seletivo Público, ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga 

horária mínima de quarenta horas; e (III) ter concluído o ensino médio. 

1.7.2.1 – Na eventualidade de não haver procura por candidato com ensino médio para o cargo de agente comunitário 

de saúde será admitido candidato com ensino fundamental, nos termos do §1º, art. 6º da Lei n. 13.595/18.  

1.7.3. Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS que na data de 05 de outubro de 2006, já desempenhavam 

tais atividades, para continuarem exercendo, devem, necessariamente: (I) residir na área da comunidade em que atuar, 

ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas. 

1.7.4. Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS que na data de sancionamento da Lei Federal nº 

13.595/2018, já desempenhavam tais atividades, para continuarem exercendo, devem, necessariamente: (I) residir na 
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área da comunidade em que atuar e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de quarenta horas; não se aplicando a exigência de conclusão do ensino médio (art. 15º, inciso II da Lei 

Federal nº 13.595/2018). 

1.7.5. Os profissionais ACS que na data de promulgação da EC nº 51/2006, já desempenhavam tais atividades, na 

forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da 

Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública. Caberá ao 

município de Santa Rosa de Goiás certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública. Mas, 

caso os agentes tenham sido admitidos anteriormente à EC nº 51/2006 e à Lei Federal nº 13.595/2018 sem qualquer 

processo, não poderão continuar exercendo suas atividades. 

1.7.6. Nos termos do § 1º, art. 6º, da Lei nº 13.595/18; não havendo candidato inscrito que preencha o requisito 

previsto no inciso III do item 1.7 e seguintes deste edital, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino 

fundamental, por meio de novo processo de seleção pública, devendo o candidato comprovar a conclusão do ensino 

médio no prazo máximo de três anos. 

1.7.7. Caso optem, a título de sugestão, os candidatos a Agentes Comunitários de Saúde - ACS poderão se inscrever 

gratuitamente no Curso Introdutório de Formação Inicial. Segue como opção, o curso on-line ministrado pela 

plataforma AVASUS da UFRN. O candidato a ACS – Agente Comunitário de Saúde, poderá acessá-lo através do 

link https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=28, É importante salientar que, tais links não são de 

responsabilidade da empresa ÁSECTTA – ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROCESSOS SELETIVOS - ME, 

bem como, o suporte, manutenção, auxílio, entre outros, sendo de inteira responsabilidade do AVASUS da UFRN e 

do próprio candidato se matricular e completar o curso, lembrando que, esta fase e eliminatória do certame, caso 

sejam aprovados, é requisito obrigatório para tomarem posse, devendo comprovar no mínimo 40 horas de 

aproveitamento no referido Curso. 

1.7.7.1. O Curso introdutório será etapa eliminatória do certame, de modo que a homologação para o cargo de 

ACS só se dará após a conclusão do curso. 

1.7.7.2. O Prazo final para termino do curso será 23/11/2020. 

1.7.8. Na data da posse o candidato aprovado no Cargo de Agente Comunitário de Saúde, terá que comprovar que 

reside na área da comunidade em que atua, sobe pena de Desclassificação, esta comprovação poderá ser feita, por 

qualquer documento admitido por lei. Comprovante de Endereço (Agua, Energia, IPTU, Contrato de Locação e afins) 

1.8. O Regime Jurídico é estatutário. 

1.9. Local de Trabalho: Município de Santa Rosa de Goiás. 

1.10. As provas serão realizadas na cidade de Santa Rosa – GO 

1.10.1. Será realizada a devolução da taxa de inscrição àqueles candidatos prejudicados com a alteração, devidamente 

comprovados, a devolução será data de acordo com item do edital 2.10.4 e 2.10.5. 
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ANEXO II – DO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

DATA HORÁRI

O 

ATIVIDADE DIVULGAÇÃO 

11/02/2020 - 
Publicação do Edital Imprensa Oficial, quadro de avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO e 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/ 

16/03/2020 08h00min 
Início das Inscrições 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

santarosa.go.gov.br 

 

16/03/2020 

 

08h00min 

Inicio de Pedido de Isenção da 

taxa de inscrição 

 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

santarosa.go.gov.br/ 

 

18/03/2020 

 

15h00min 

Termino do Pedido de Isenção 

da taxa de inscrição 
Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 
20/03/2020 

 
até 

às23h59mi

n 

Publicação do Pedido de 

Isenção 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

 

31/03/2020 

 

 

até 

às23h59mi

n 

 

Publicação do Recurso de 

Pedido de Isenção Deferimento 

ou Indeferimento 

 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 
17/04/2020 

 
23h59min 

Termino das Inscrições 
Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br 

Reabertura das Incrições – Prosseguimento do Certame 

05/10/2020 08h00min 
Início das Inscrições / 

Inicio do Curso de 

Formação 

Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br, 

santarosa.go.gov.br 

 

16/10/2020 
 

16h00min 
Termino das Inscrições 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br 

 

 

21/10/2020 

 

 

até à 

s23h59min 

Publicação da relação de 

candidatos inscritos e 

indeferimentos de Inscrições. 

 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
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09/11/2020 
 

até 

às23h59mi

n 

Divulgação Local das provas. Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

23/11/2020 
  

terminio do Curso de 

formação  

 

 

 

06/12/2020 

 
 

09:00 

 
Realização de prova escrita. 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

Local da Prova: A DEFINIR 

 

 

07/12/2020 

 

 
até 

às23h59mi

n 

Publicação do gabarito das 

provas e Inicio do Prazo de 

Recurso 

 
Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

 

09/12/2020 

 

 
15h00min 

Encerramento do prazo para 

recursos sobre questões das 

provas. 

 
Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

 

16/12/2020 

 

 

até 

às23h59mi

n 

 

Publicação de decisões sobre 

recursos das provas escritas. E 

Gabarito Oficial. 

 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

 

17/12/2020 

 
até 

às23h59mi

n 

 

Publicação do Resultado 

Preliminar 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

17/12/2020 

 

até 

às23h59mi

n 

 

Inicio do prazo recursal do 

resultado preliminar 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

 

19/12/2020 

 
15h00min 

 

Encerramento do Prazo 

recursal 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

 

 

19/12/2020 

 

 
até 

às23h59mi

n 

Divulgação do Resultado Final 

Definitivo / apto à homologação 

pela Prefeita 

 
Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA - 

GO, Pelos endereços eletrônicos: 

www.asectta.com.br e santarosa.go.gov.br/. 

 

http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
http://www.asectta.com.br/
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Santa Rosa de Goiás, 26 de agosto de 2020.  

PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO  

LEILA SILVA CÉSAR 


