
CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

 

Conforme item 2 e item 2.2 do edital 002/2015 publica-se convocação para os 

candidatos aprovados para o cargo de agente comunitário de saúde. Convocação para 

matricula no Curso Introdutório de Formação Inicial e continuada de agentes 

comunitários de saúde 40 horas.  

O candidato deve apresentar os documentos no período de 23/02/2016 a 

25/02/2016 para realização da matricula Curso Introdutório de Formação Inicial e 

continuada de agentes comunitários, na qual é condição para nomeação para o cargo. 

A entrega dos documentos deve acontecer no RH da Prefeitura Municipal de 

Benedito Novo entregues pessoalmente. Documentos necessários: cópias de CPF, RG e 

comprovante de residência.  

  O candidato deverá comprovar residência na Área de Abrangência inscrita, o 

candidato que deixar de comprovar a residência na Área de Abrangência da Unidade de 

Saúde da Família em que se inscreveu será impedido de realizar o Curso Introdutório de 

Formação inicial e continuada de agentes comunitários e será desclassificado do 

Concurso público independente da classificação. 

 Os candidatos de agentes comunitários de saúde classificados no concurso 

público e que apresentarem no prazo estipulado os documentos obrigatórios e 

preencherem todas as condições exigidas na lei, realizarão o Curso Introdutório de 

Formação inicial e continuada de agentes comunitários de saúde de 40 horas, em 

conformidade com os Art. 6º, II e 7º da Lei Federal nº 11.350/2006. Para tanto é requisito 

para nomeação e posse de atividade do agente comunitário de saúde a conclusão com 

aprovação/aproveitamento do Curso Introdutório de Formação inicial e Continuada de 

agentes comunitários de saúde.  

A frequência e aprovação no Curso Introdutório de Formação inicial e Continuada 

de agentes comunitários de saúde é condição para a nomeação para o cargo. O candidato 

infrequente, excluído ou reprovado no curso Introdutório de Formação Inicial e 

Continuada de agentes comunitários de saúde - de acordo com as disponibilidades do 

Regulamento do referido curso- será excluído do concurso público, perdendo validade a 

pontuação e classificação que lhe tinha sido atribuídas.  

 A conclusão com aproveitamento do Curso Introdutório de Formação inicial e 

Continuada de agentes comunitários de saúde não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza e nem gera a garantia de futuras contratações.  



 O Curso Introdutório de Formação inicial e Continuada de agentes comunitários 

de saúde não substitui a formação de 400 horas prevista na Portaria nº 2662/GM/MS de 

11 de novembro de 2008.  

 A abrangência das áreas da Unidade de Saúde da Família abertas para o concurso 

é conforme a tabela no anexo I deste edital. A aprovação e classificação no presente 

Concurso Público não criam direito à admissão que será realizada na medida das 

necessidades de Prefeitura do município de Benedito Novo e disponibilidades 

orçamentárias.  

 O Curso Introdutório de Formação Inicial e continuada de agentes comunitários, 

condição obrigatória para nomeação para o cargo, acontecera conforme dados descritos 

abaixo: 

Data: de 07/03/2016 à 11/03/2016 

Horário: das 08h00min às 17h00min (almoço 12h00min às 13h00min) 

Local: Associação dos servidores públicos de Benedito Novo –SC 

OBS: Não será fornecido alimentação ou transporte aos candidatos.  

 


