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EDITAL Nº 02/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Retifica  o  Edital  nº  01/2019,  que  trata  das
regras  do  Concurso  Público  nº  01/2019  do
Município  de  Agronômica  –  SC,  para  dispor
sobre  a  isenção  para  doadores  de  sangue  e
medula, pré requisitos para posse dos cargos de
Agente  Comunitário  de  Saúde  e  Técnico  em
Vigilância Sanitária. 

O Município de Agronômica, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal em exercício, o Senhor
Cesar Luiz Cunhar, no uso de suas atribuições legais, torna público a retificação do Edital nº 01/2019, que
trata  das  regras  do  Concurso  Público  nº  01/2019  do  Município  de  Agronômica  –  SC,  acrescentar  a
obrigatoriedade de residir na área de atuação para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, retirar o pré-
requisito de curso de “gestão de ações básicas em vigilância sanitária” para o cargo de Técnico em Vigilância
Sanitária e para dispor sobre a isenção para doadores de sangue e medula, conforme segue.

1. O item 1.1.1 do Edital nº 01/2019 passa a vigorar acrescido dos seguintes itens:

1.1.1. 

Cód Cargos1 Vagas
*

Pré requisitos para posse
Ch*

*
Vencimento

Básico (R$)***
Inscrição

(R$)

4
Agente Comunitário de Saúde Área 
01

Curso  de  Ensino  Médio,  com
registro  no  Órgão  Fiscalizador
da Profissão, se houver (****)

5
Agente Comunitário de Saúde Área 
03 

Curso  de  Ensino  Médio,  com
registro  no  Órgão  Fiscalizador
da Profissão, se houver (****)

6
Agente Comunitário de Saúde Área 
04

Curso  de  Ensino  Médio,  com
registro  no  Órgão  Fiscalizador
da Profissão, se houver (****)

7
Agente Comunitário de Saúde Área 
07 

Curso  de  Ensino  Médio,  com
registro  no  Órgão  Fiscalizador
da Profissão, se houver (****)

8
Agente Comunitário de Saúde Área 
13 

Curso  de  Ensino  Médio,  com
registro  no  Órgão  Fiscalizador
da Profissão, se houver (****)

9 Técnico em Vigilância Sanitária 

Curso  de  Ensino  Médio,  com
registro  no  Órgão  Fiscalizador
da Profissão, se houver; possuir
curso de gestão de ações básicas
em vigilância sanitária.

(****) o Agente comunitário de Saúde deverá residir na área em que atuará.

2. O Edital nº 01/2019 passa a vigorar acrescido dos seguintes itens:

1
 Leis Complementares n° 96/2014, 123/2018 e 129/2018; 51/2010 e 105/2016.
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2.4-A. Será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição aos candidatos doadores de sangue e de
medula, nos termos da Lei Estadual nº 10.567/97 com alterações da Lei Estadual 17.457/2018. 

2.4-A.1.  Considera-se  somente  a  doação de  sangue  e  medula  promovida  a  órgão  oficial  ou  à  entidade
credenciada pela União, Estado ou Município. 

2.4-A.2. O candidato doador de sangue e de medula, interessado na isenção de pagamento da inscrição,
seguirá as seguintes etapas: 

a) Efetuar o cadastramento da inscrição no site informando que almeja a isenção. 

b) Anexar na área do candidato o comprovante emitido por órgão oficial ou entidade credenciada pela União,
Estado  ou  Município,  que  demonstre  seu  enquadramento  nos  termos  da  citada  legislação,  ou  seja,
declaração/certidão/atestado que comprove três doações nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores
ao término da inscrição deste concurso.

c) Somente serão aceitas inscrições requerendo a condição de isento até dia 18/03/2019.

d) Poderá ainda o candidato optar pelo protocolo físico, devendo fazê-lo no mesmo prazo citado na alínea
anterior e comprovar  a documentação indicada nos subitens ‘a’ e ‘b’ pessoalmente, ou por Procurador, na
Prefeitura de Agronômica junto a Comissão de Concurso na Rua 7 de Setembro, 215 – Centro - Agronômica
- SC - CEP 89.188- 000 ou remetê-la via Sedex, através dos correios para o mesmo endereço, contendo na
parte externa do envelope os seguintes dados: A Comissão de Concurso Público – Assunto: Solicitação de
isenção da taxa de inscrição - na Rua 7 de Setembro, 215 – Centro - Agronômica - SC - CEP 89.188-000.

2.4-A.3. O não atendimento a qualquer uma das exigências do Edital implicará o indeferimento da isenção da
taxa de inscrição para candidatos doadores de sangue. 

2.4-A.4.  Será  publicada,  na  data  de  19  de  março  de  2019,  no  endereço  eletrônico:
https://actio.listaeditais.com.br/edital/aberto-para-inscricao/2082/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-
agronomica-012019   e  www;agronomica.sc.gov.br  menu  concursos>>>concurso  público  nº  001/2019,
cabendo recurso, a relação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos. 

2.4-A.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, caso deseje participar do concurso público,
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo e na forma do presente Edital.

3. O item 6.1, b do Edital nº 01/2019 passa a vigorar com a seguinte redação: 

b) ao indeferimento de pedidos de isenção e de inscrições;

4. O Anexo V do Edital nº 01/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO V

EDITAL Nº 01/2019- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(sujeito a alterações)

EVENTO DATA
Divulgação do edital 26/02/2019
Inscrições Das 10h do dia 26/02 as 23h59min do

dia 29/03/2019
Recursos contra o edital 26/02 a 28/02/2019
Prazo para requerer isenção como doador de sangue ou medula 18/03/2018
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 19/03/2019
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Recurso quanto ao indeferimento de pedidos de isenção 20 a 22/03/2019
Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção 25/03/2019
Requerimentos de condição especial para realização de provas,
de amamentação e portador de deficiência

27/03/2019

Último dia de pagamento dos boletos (taxa de inscrição) 01/04/2019
Divulgação da lista de inscritos 03/04/2019
Recurso das inscrições 04 a 08/04/2019
Divulgação da lista final de inscritos (homologação) 10/04/2019
Data  provável de realização das provas escritas e apresentação
dos títulos

28/04/2019

Divulgação dos gabaritos 28/04/2019 após as 18h
Recursos das provas escritas e gabaritos 29/04 e 02/05/2019
Gabaritos  definitivos  e  resultados  preliminares  das  provas
escritas e títulos

07/05/2019

Recursos dos resultados preliminares das provas escritas e títulos 08 a 10/05/2019
Resultado definitivo das provas escritas e títulos e convocação
para provas práticas (cargo de Motorista e Operador de Trator)

14/05/2019

Data provável de realização da prova prática 19/05/2019
Resultado preliminar das provas práticas 21/05/2019
Recursos quanto aos resultados preliminares das provas práticas
(incluso pontuação de títulos para professores)

22 a 24/05/2019

Resultado  definitivo  das  provas  práticas  e  resultado  final  dos
cargos de Motorista e Operador de Trator

28/05/2019

Homologação do concurso* 30/05/2019
*A homologação do concurso poderá se dar em duas etapas, caso a administração repute conveniente fazê-lo
em relação aos cargos que não possuem prova prática após a divulgação do resultado definitivo das provas
escritas e títulos.

Agronômica - SC, 07 de março de 2019. 

CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO
Presidente da Comissão do Concurso
Decreto/Portaria nº 011/2019
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