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EDITAL Nº001 /2021 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS 

PARA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, tendo como fundamento as disposições contidas na 

Emenda Constitucional nº51, de 14 de fevereiro de 2006, c/c a Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 

2006, que cria o cargo público de Agente Comunitário de Saúde, e Lei Federal nº 13.595, de 05 de janeiro 

de 2018, TORNA PÚBLICO o presente Processo Seletivo para preenchimento de vagas imediatas de 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) e formação de cadastro de reserva, para suprir a necessidade de 

questão de saúde pública no âmbito do Município de Gurupi-TO, visando maior efetividade e qualidade 

na prestação de serviços de saúde à população da cidade, com base na legislação vigente, na Constituição 

Federal de 1988, art. 37, IX, e nos termos contidos neste edital, seus anexos e eventuais Atos e/ou 

Retificações. 

A execução, supervisão, elaboração, aplicação e correção das provas serão de responsabilidade da 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, nomeada através da Portaria nº 269/2021, de 09 de 

dezembro de 2021. 

1. DO PROCESSO SELETIVO: 

1.1 O presente Processo Seletivo Público tem por finalidade a seleção para preenchimento de 46 (quarenta 

e seis) vagas imediatas e 155 (cento e cinquenta e cinco) vagas para cadastro de reserva. 

1.2 O Processo Seletivo Público será organizado, processado e aplicado pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA, nomeada através da Portaria nº 269/2021, de 09 de dezembro de 2021. 

1.3 O Processo Seletivo Público de que trata este Edital compreenderá a aplicação de prova objetiva e 

entrevista de caráter eliminatório e classificatório, e curso de formação. 

1.4 É condição essencial para inscrever-se no presente Processo Seletivo Público o conhecimento prévio e 

aceitação de todas as normas e instruções contidas neste Edital, ficando implícito seu conhecimento e 

concordância plena e integralmente com os termos estabelecidos. 

1.5 As provas objetivas serão realizadas na cidade de Gurupi, Estado do Tocantins. 

1.6 Os horários mencionados no presente Edital e nos demais a serem publicados para o Processo Seletivo 

Público, obedecerão ao horário oficial de Brasília-DF. 

1.7 São de inteira responsabilidade dos candidatos, acompanhar as publicações de todos os atos do 

Processo Seletivo Público, disponibilizados no Diário Oficial do Município de Gurupi/TO, no endereço 

eletrônico http://www.gurupi.to.gov.br/. 

2. DAS VAGAS 

2.1 O candidato ao cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE terá que obrigatoriamente residir 

na área geográfica de abrangência da Equipe de Saúde da Família (ESF) em que irá atuar, desde a 

data da publicação deste Edital de Processo Seletivo Público, conforme previsto pela Lei nº 11.350, de 05 

de outubro de 2006, podendo o candidato inscrever-se, SOMENTE, na área geográfica de abrangência da 
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Equipe de Saúde da Família (ESF) em que reside. A apresentação de declaração ou comprovante de 

residência falso implicará em dissolução do vínculo de trabalho a qualquer momento. 

2.2 O cargo do emprego público, os requisitos de escolaridade, o total de vagas, as vagas reservadas para 

candidatos com deficiência, a serem disponibilizado pelo presente processo seletivo público, são os 

estabelecidos a seguir: 

Cargo Escolaridade Vagas 
Ampla 

concorrência 
PNE Cadastro de Reserva 

Agente Comunitário de Saúde 
Ensino Médio 

Completo 
46 44 2 155 

2.3 Da Lotação: 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Códigos 
Equipe de Saúde da Família (ESF) que 

atende a área de sua residência 

Vagas 

Imediatas 

Cadastro 

De 

Reserva 

Requisito 

Mínimo 
Vencimentos 

Carga Horária 

Semanal 

311 ESF 001 (USF Vila Íris) 2 5 

Ensino 

Médio 
R$ 1550 40 Horas 

312 ESF 002 (USF São José) 1 5 

313 ESF 003 (USF Sevilha) 0 5 

314 ESF 004 (USF Vila Nova) 2 5 

315 ESF 005 (USF Sol Nascente) 1 5 

316 ESF 006 (USF Waldir Lins) 2 5 

317 ESF 007 (USF João Manoel) 1 5 

318 ESF 008 (USF Sevilha) 1 5 

319 ESF 009 (USF Casego) 3 5 

320 ESF 010 (USF Sol Nascente) 4 5 

321 ESF 011 (USF São José) 1 5 

322 ESF 012 (USF Parque das Acácias) 3 5 

323 ESF 013 (USF São José) 1 5 

324 ESF 014 (USF Rosendo) 1 5 

325 ESF 015 (USF Vila Íris) 0 5 

326 ESF 016 (USF Pedroso) 0 5 

327 ESF 017 (USF Waldir Lins) 3 5 

328 ESF 018 (USF Nova Fronteira) 1 5 

329 ESF 019 (USF Pedroso) 1 5 

330 ESF 020 (USF Bela Vista) 3 5 

331 ESF 021 (USF Vila Nova) 0 5 

332 ESF 022 (USF João Manoel) 0 5 

333 ESF 023 (USF João Manoel) 0 5 

334 ESF 024 (USF Clara Mota) 1 5 

335 ESF 025 (USF Pedroso) 0 5 

336 ESF 026 (USF Vila Nova) 2 5 

337 ESF 027 (USF Sol Nascente) 1 5 

338 ESF 028 (USF Campo Bello) 5 5 

339 ESF 029 (USF Nova Fronteira) 1 5 

340 ESF 031 (USF Clara Mota) 2 5 

341 ESF 032 (USF Campo Bello) 3 5 
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Total - 46 155    

3. DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

3.1 Os vencimentos iniciais do cargo terão como fonte de recursos, os repasses do Ministério da Saúde, e 

contrapartida do município, tendo como remuneração mensal o salário de R$ 1.550,00, com carga horária 

de 40 horas semanais. 

3.2 O Regime de contratação é CELETISTA (CLT), e Regime Previdenciário (INSS).  

3.3 Os Agentes Comunitários de Saúde terão como referência salarial o piso profissional nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde, fixado por meio de Lei Federal, atualmente, de acordo com a Lei Federal 

nº 13.708/2018. 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

4.1 Das atribuições do cargo de Agente Comunitário de Saúde: 

I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do 

território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe; 

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em 

especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares 

regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da 

comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a 

outros profissionais da equipe quando necessário; 

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 

conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e 

indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de 

maior número de visitas domiciliares; 

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 

importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio 

de transmissão de doenças infecciosas e agravos; 

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas 

de prevenção individual e coletiva; 

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de 

saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território; 

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental 

e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; 

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas 

quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

IX - Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
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X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações Intersetoriais 

de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, 

esporte e lazer, assistência social, entre outros; 

XI - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar 

todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica 

vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, 

considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 

território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

XII - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico 

e sociocultural da comunidade; 

XIII - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantidos o sigilo ético; 

XIV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à USF – Unidade de Saúde da Família, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades; 

XV - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; 

XVI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento 

das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames 

solicitados; 

XVII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 

categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal ou municipal. 

XVIII - Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem 

realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da 

equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica 

de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência: 

A. Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 

prevenir doenças e agravos; 

 

B. Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento 

dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas 

equipes que atuam na Atenção Básica; 

 

C. Aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; 

 

D. Realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente 

ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a 

ferida; 

 

E. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 

pelo acompanhamento da pessoa; 

 

F. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros 

membros da equipe; 



 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

G. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas em formulário padrão, conforme Anexo II, a serem 

protocolados na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Pernambuco entre Ruas 01 e 11, nº 

1345, Centro, Gurupi-TO. 

5.2 As inscrições serão realizadas no período de 21 de dezembro a 22 de dezembro de 2021, das 

08h30min às 12h30min e das 14h00min às 18h00min. 

5.3 Dos requisitos para a Inscrição: 

a) Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado na forma da Lei; 

b) Ter 18 anos completos; 

c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital; 

d) Deverá obrigatoriamente residir na Área da Equipe de Saúde da Família que irá atuar desde a data de 

publicação deste Edital; 

e) O candidato somente poderá inscrever-se à Área da Equipe de Saúde da Família a que reside; 

f) Ter concluído o curso do ensino médio; 

5.4 Os documentos necessários para a realização da inscrição, refere-se às seguintes cópias legíveis e 

originais: 

I Documento de Identidade (RG); 

II Documento de comprovação do CPF; 

III Certificado de conclusão do Ensino Médio; 

IV Comprovante de endereço ou declaração de residência em nome do candidato, conforme 

anexo VI; 

5.5 O candidato receberá o comprovante de sua inscrição após preencher o Formulário de Inscrição e 

entregar todos os documentos exigidos. Uma vez efetuada a inscrição com o recebimento do 

comprovante, não serão aceitos pedidos para alteração ou mudança da área de atuação, devendo o 

candidato preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição e entregar todos os 

documentos exigidos. 

5.6 Efetuada a inscrição, o candidato manifesta tacitamente o conhecimento e aceitação das normas e 

condições definidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar ignorância ou desconhecimento. 

5.7 Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido neste Edital. 
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5.8 O candidato que se declarar portador de deficiência no ato da inscrição, e quiser concorrer a vaga de 

portador de necessidades especiais, deverá preencher o requerimento constante do Anexo III, e atender ao 

disposto no item 6 deste edital. 

5.9 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, divulgará a relação final das inscrições 

deferidas por meio do edital de inscrições definitivas, conforme cronograma constante no Anexo I, 

publicado no Diário Oficial do Município, e disponível no site http://www.gurupi.to.gov.br/. 

6. DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

6.1 Às Pessoas Portadoras de Deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, 

desde que as atribuições do Emprego pretendido sejam compatíveis com a deficiência apresentada, 

conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 

5.296, de 02/12/2004. 

6.2Consideram-se Pessoas Portadoras de Deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 

5.296, de 02/12/2004. 

6.3 As vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, corresponde à 5% (cinco por cento) do 

total de vagas disponíveis neste edital, conforme previstas no artigo 37, inciso VIII da Constituição 

Federal, na Lei Federal nº13.145/2015, e na Lei Federal nº7.853/1989. 

6.4A Pessoa Portadora de Deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de 

Inscrição e entregar Laudo Médico ou cópia autenticada devidamente carimbada e assinada pelo Médico 

responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, juntamente com a Declaração de 

Candidato Portador de Deficiência Anexo III. 

6.5 Caso necessite de condições especiais para realização da prova, o candidato Portador de Deficiência 

deverá solicitar no ato de preenchimento de seu formulário de inscrição, comprovando a necessidade por 

meio de laudo/atestado médico ou cópia autenticada e Declaração de Candidato Portador de Deficiência, 

as condições especiais de que necessita, que será analisado pela Comissão de Processo Seletivo, conforme 

Anexo IV. 

6.6 É de inteira responsabilidade do candidato a não solicitação das condições especiais para realização da 

Prova Objetiva, previsto em formulário próprio deste edital. 

6.7 Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração) ficarão anexados ao 

formulário de inscrição e não serão devolvidos após a homologação do Processo Seletivo, podendo o 

candidato apresentar cópia autenticada ou cópia acompanhada da original para autenticação no ato de 

inscrição. As despesas relativas às documentações devidas pelo candidato serão de sua exclusiva 

responsabilidade. 

6.8 As Pessoas Portadoras de Deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local de provas. 

6.9 Os candidatos Portadores de Deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e de 

ampla concorrência na ordem de sua classificação do Processo Seletivo. 

6.10 A divulgação da Classificação Final do Processo Seletivo será feita em 2 (duas) listas: 1 (uma) 

listagem geral contendo todos os candidatos classificados, inclusive as Pessoas Portadoras de Deficiência 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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e outra contendo somente os candidatos classificados para vaga de candidatos portadores de necessidades 

especiais. 

6.11 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, 

essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados em ampla concorrência, com estrita 

observância da ordem classificatória. 

6.12 Para contratação de candidato classificado na condição de Portador de Deficiência, este deverá 

apresentar-se imediatamente após a convocação para submeter-se à perícia médica realizada por perito 

médico oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, que decidirá terminativamente sobre: 

I. A qualificação ou não de portador de deficiência, nos termos da legislação vigente; 

II. A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do emprego/especialidade/área de seleção. 

6.12.1 Concluindo a perícia médica pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente para 

habilitar o candidato às vagas reservadas, o candidato será excluído da lista de classificados de 

portadores de deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de classificação. 

6.12.2 Concluindo a perícia médica pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 

emprego/especialidade/área de seleção, o candidato será excluído do Processo. 

7. DAS ETAPAS E AVALIAÇÕES 

7.1 O Processo Seletivo Público compreenderá em 03 (três) etapas: prova objetiva, entrevista subjetiva e 

curso de formação. 

7.2 DA PROVA OBJETIVA E ENTREVISTA 

7.2.1 A prova objetiva será realizada no dia 03 de Janeiro de 2022 das 08h30min às 10h30min 

(horário de Brasília), com duração de 02 (duas) horas, inclusive para marcação da Folha de Respostas, 

valerá para todos os candidatos inscritos, conforme os locais e horários a serem publicados no Diário 

Oficial do Município, e site do Município http://www.gurupi.to.gov.br/. 

7.2.2 A entrevista ocorrerá no dia 03 de Janeiro de 2022 a partir das 14h00min até o último 

candidato a ser entrevistado. O chamamento para a entrevista ocorrerá conforme a ordem de inscrição, 

e o não comparecimento do candidato no local e horário designado, serão eliminados do certame. A 

apresentação do candidato deve ser imediata ao chamado, não dispondo de nova oportunidade de 

chamada. 

7.2.3 Os candidatos deverão apresentar-se no local e dia marcado para a realização da prova objetiva e 

entrevista com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos antes do horário previsto de início, devendo 

estar munido de caneta esferográfica azul ou preta em material transparente e documento de 

identificação com foto. 

7.2.4 A prova objetiva será composta de 6 (seis) questões de múltipla escolha, com uma única resposta 

correta, dentre as 04 (quatro) alternativas disponíveis (A, B, C, D), e a entrevista será composta de 3 (três) 

questões subjetivas. O peso correspondente ao total de questões será avaliado conforme o quadro abaixo: 

  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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7.2.5 Será eliminado o candidato que obtiver a pontuação 0 (zero) em qualquer das áreas de 

conhecimento avaliado. 

7.2.6 No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato consultar bibliografias de 

qualquer espécie, bem como, usar no local da prova aparelhos eletrônicos (celular, smartphone, tablets, 

gravador, notebook, etc.), boné, gorro, chapéu, óculos de sol, e portar arma de fogo e arma branca. O 

descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 

7.2.7 Os candidatos somente poderão se retirar da sala de aplicação da prova OBJETIVA, depois de 

transcorrido 01 (uma) hora do início da prova. 

7.2.8 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando o 

último deles concluir e entregar a prova, respeitando fielmente o horário limite de entrega da folha-

resposta e a prova. 

7.2.9 Não será permitida a saída do candidato com a prova SUBJETIVA, devendo esta ser entregue ao 

fiscal da sala após sua realização. O candidato poderá solicitar cópia da prova, somente, na data prevista 

para divulgação do resultado das provas objetivas e entrevista, conforme cronograma Anexo I, por meio 

do e-mail: semusgurupi.certame@gmail.com.  

7.2.10 Será atribuída nota 0 (zero) às questões da folha resposta: 

a) Não respondidas; 

b) Que contenham emendas ou rasuras; 

c) Que contenham mais de uma resposta assinalada; 

d) Assinaladas de maneira indevida que não a exigida na Folha de Resposta; 

e) Que não preencha totalmente o espaço indicado na Folha Resposta. 

7.2.11 Os conteúdos programáticos para a prova objetiva e entrevista encontra-se no Anexo VII, parte 

integrante deste Edital. 

7.2.12 Serão classificados para a última fase, os candidatos que obtiverem a maior pontuação na primeira 

e segunda fase, e ficar classificado dentro do número de vagas ofertadas.  

FASE 
CONHECIMENTO 

AVALIADO 
QUESTÕES PESO 

PONTUAÇÃO 

TOTAL 

Prova 

Objetiva 

Língua Portuguesa 2 5 10 

Informática 2 5 10 

Legislação e Conhecimentos 

Específicos 
2 10 20 

Entrevista 

Subjetiva 

Legislação e Conhecimentos 

Específicos 
3 20 Até 60 

    100 

mailto:semusgurupi.certame@gmail.com
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7.2.13 Considera-se para fins de desempate, o candidato que tiver a maior idade.  

7.3 DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL 

7.3.1 Após a publicação do resultado final da prova objetiva e entrevista, conforme prevista no 

cronograma do anexo I, será convocado os candidatos que estiverem classificados dentro do número de 

vagas ofertados para a realização do Curso Introdutório de Formação Inicial de caráter 

ELIMININATÓRIO, conforme inciso II do artigo 6º da Lei n.º 11.350 de 6 de outubro de 2006. 

7.3.2 A convocação será publicada no site e Diária Oficial do Município de Gurupi, obedecendo 

rigorosamente à ordem de classificação final. 

7.3.3 Os candidatos aprovados e com frequência mínima de 70% (setenta por cento) do Curso Introdutório 

de Formação Inicial, com carga horária de 40 horas, serão convocados para contratação. O candidato que 

não alcançar aproveitamento exigido no Curso Introdutório de Formação Inicial, não será contratado. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 Serão excluídos do Processo Seletivo Público em qualquer fase o candidato que: 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Ofender qualquer Membro da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público e/ou equipes 

de apoio encarregado da inscrição, da portaria e da aplicação da prova; 

c) For responsável por falsa identificação pessoal; 

d) Durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como 

estiver utilizando livros e impressos não permitidos, calculadora, telefone celular, ou qualquer 

utensilio que emita informações, ou ainda, aquele que adotar qualquer atitude suspeita buscando 

informações relativas a respostas da prova; 

e) Utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para obter aprovação; 

f) Não devolver a folha resposta ao termino da prova, antes de sair da sala; 

g) Ausentar-se do recinto da prova, sem permissão; 

h) Deixar de assinar a folha de resposta e a lista de presença; 

i) Não atender as determinações deste Edital. 

9. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO 

9.1 A prova objetiva e entrevista será composta da quantidade de questões estabelecidas no item 7.2.4 

deste Edital. 

9.2 Para correção da prova objetiva serão consideradas apenas as respostas transferidas para a folha de 

resposta. 
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9.3 Em relação ao resultado final, considerar-se-á apto ao preenchimento das vagas ofertadas apenas os 

candidatos classificados no Processo Seletivo Público até o número de vagas imediatas. Os demais 

ficarão na situação de cadastro de reserva. 

9.4 Será aprovado para as vagas disponibilizadas neste Processo Seletivo Público, os candidatos que 

obtiverem a maior pontuação na primeira e segunda fase, conforme item nº 7.2.12, e tiver concluído o 

curso introdutório de formação inicial do item 7.3.  

10. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO 

10.1 Ser aprovado no Processo Seletivo Público. 

10.2 Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

10.3 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil. 

10.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

10.5 Quando do sexo masculino, ter documento que comprove estar em dia com as obrigações militares. 

10.6 Preencher todos os requisitos exigidos para o exercício do emprego. 

10.7 Firmar declaração de não acumulação ilegal de cargo ou emprego público assinada pelo servidor. 

10.8 Apresentar Declaração de bens. 

10.9 Ter escolaridade nível médio completo. 

10.10 A contratação será efetuada se forem atendidas as seguintes condições: 

10.10.1 Ser considerado apto na perícia médica; 

10.10.2 Aos candidatos portadores de necessidades especiais, a perícia médica fará a verificação da 

deficiência declarada, assim como, sua compatibilidade com as atividades características do cargo; 

10.10.3 Apresentar toda a documentação exigida pelo Departamento de Gestão de Pessoas/RH. 

10.11 O candidato deverá residir na área da Equipe de Saúde da Família em que atuar, desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público, sob pena de exoneração. 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1 A convocação para contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando 

para os classificado além do número de vagas, o direito de contratação. Os candidatos classificados no 

presente Processo Seletivo Público, somente serão convocados por ato discricionário vinculado à 

conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública Direta. 

11.2 A data para entrada em exercício dos candidatos convocados será definida pela Prefeitura Municipal 

de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento às suas necessidades e 

conveniências. 
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11.3 O processo de convocação para contratação dos candidatos aprovados as empregos constantes neste 

Edital é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Gurupi. 

11.3.1 As convocações serão realizadas no Diário Oficial do Município cabendo exclusivamente ao 

candidato o devido acompanhamento sobre o chamamento. 

11.3.2 O candidato aprovado que vier a ser contratado, terá seu contrato regido pela CLT – Consolidação 

da Leis Trabalhistas. 

11.4 O candidato Portador de Deficiência poderá ser submetido à perícia médica, que atestará se a 

deficiência é compatível com as atribuições e requisitos do Emprego. 

11.5 O candidato que não atender qualquer item da convocação do presente edital estará automaticamente 

excluído do Processo Seletivo. 

11.6 É facultado à Prefeitura Municipal de Gurupi exigir dos candidatos classificados, além dos 

documentos elencados neste Edital, outros documentos comprobatórios que se fizerem necessários.  

12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

12.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de 

publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, 

no interesse do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Art. 37, Inc. III da Constituição Federal. 

13. DOS RECURSOS 

13.1 Caberá recurso individual a ser interposto perante a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Público de acordo com o cronograma deste Edital, Anexo I. 

13.2 Os recursos a serem apresentados deve ser fundamentados, contendo: nome do candidato e o 

número de inscrição, conforme Anexo V, e enviados no e-mail constante do item 13.3. 

13.3 Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: semusgurupi.certame@gmail.com que emitira 

protocolo automático de envio, devendo constar no título do e-mail o seguinte texto “RECURSO – 

NOME DO CANDIDATO”. Não será recebido os recursos enviados antes ou posterior as datas de 

recursos previstas no cronograma do Anexo I, considerando somente aos enviados das 00h00min até as 

23hs:59min. 

13.4 O recurso deverá ser individual, não sendo admitido litisconsorte, devendo o mesmo conter a 

indicação precisa do item em que o candidato julga prejudicado, fundamentando as inconformidades 

mediante citações de artigo de lei, páginas de livros, nome dos autores, e juntando toda documentação 

comprobatória que entender necessária. 

13.5 Seremos indeferidos de plano o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do 

prazo. 

13.6 Após o julgamento dos recursos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão 

atribuídos a todos os candidatos. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

mailto:semusgurupi.certame@gmail.com
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14.1 Será publicado no site e Diário Oficial do Município de Gurupi/TO, o Edital de Homologação do 

resultado final do presente Processo Seletivo Público, no qual constará os nomes dos candidatos 

classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas, bem como, os candidatos classificados além do 

número de vagas disponíveis. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 As informações específicas sobre os conteúdos programáticos e cronograma de realização do 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO constam nos anexos do presente Edital. 

15.2 São de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos Editais e seus anexos, que 

serão publicados no Diário Oficial do Município de Gurupi/TO, disponível no endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/ 

15.3 Os casos omissos, de dúvidas, ou controvérsias, serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Público. 

15.4 A não comprovação, pelo candidato Classificado e Aprovado, dos pré-requisitos deste Edital e 

demais requisitos legais, implicam na sua desclassificação e na convocação imediata do candidato 

classificado seguinte. 

15.5 As despesas relativas à participação do candidato neste Processo Seletivo e procedimentos     

posteriores à homologação do certame, correrão a expensas do próprio candidato. 

15.6 Ficamos vedadas a participação neste Processo Seletivo Público os candidatos que tenham parentes, 

até terceiro grau, com os membros da comissão organizadora do Processo Seletivo Público. 

15.7 TODOS OS ATOS REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, ESTÃO SUJEITOS 

ÀS NORMAS E PROTOCOLOS SANITÁRIOS, RELACIONADOS À COVID-19, PODENDO SER 

ALTERADO O CRONOGRAMA A QUALQUER MOMENTO. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vânio Rodrigues de Sousa 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto 1.116/2021 

  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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ANEXO I - CRONOGRAMA 

ORDEM DESCRIÇÃO DATA 

01 
Publicação do Edital de Abertura do Processo 

Seletivo Simplificado nº 001/2021 
20/12/2021 

02 Período de inscrições 21 e 22 /12/2021 

03 Divulgação do Edital de inscrições provisórias 23/12/2021 

04 Prazo de recurso contra as inscrições provisórias 24/12/2021 

05 Divulgação do Edital de inscrições definitiva 28/12/2021 

06 Divulgação dos locais de aplicação das provas 28/12/2021 

07 Aplicação das Provas Objetivas e Entrevista 03/01/2022 

08 
Divulgação do gabarito preliminar da prova 

objetiva 
04/01/2022 

09 
Divulgação do resultado das provas objetivas e 

entrevista 
05/01/2022 

10 
Prazo de recurso contra o resultado das provas 

objetivas e entrevista 
06/01/2022 

11 
Publicação do resultado final da prova objetiva e 

entrevista 
07/01/2022 

12 Convocação para o Curso de Formação 07/01/2022 

13 Início do Curso de Formação 08/01/2022 

14 Resultado Final do Processo Seletivo Público 12/01/2022 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO: 

DATA DE NASCIMENTO SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

DIA MÊS ANO M F NÚMERO ORG.EXP. 

       

CPF TELEFONE CELULAR 

  

ENDEREÇO (Rua, Avenida, nº, QUADRA E LOTE): 

BAIRRO: CEP: 

MUNICIPIO UF DDD TELEFONE RESIDENCIAL 

    

E-MAIL 

 

CÓDIGO DA VAGA PRETENDIDA 

  

Declaro que aceito as condições descritas no Edital que rege este processo seletivo público e, se convocado para contratação, que 

apresentarei todos os documentos comprobatórios dos requisitos pessoais, de escolaridade e profissionais para assinar o contrato. 

Gurupi,  

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Documentos entregues: 

( ) RG       

( ) CPF      

( ) Comprovante de endereço “em nome do candidato”   

( )  Declaração de endereço “em nome do candidato”  

( ) Certificado de conclusão do Ensino Médio 

______________________________________________________________ 

Assinatura do servidor que recebeu a inscrição 
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ANEXO III – REQUERIMENTO PESSOAS COM DEFICIENCIA 

NOME DO CANDIDATO:  

Nº INSCRIÇÃO:  

NOME DA MÃE COMPLETO: 

SEXO: F ( ) M ( )                              DATA DE NASC.:  

RG Nº____________________________________ DATA EXP.: ____/____/_____ 

ORGÃO EXP.: 

TELEFONE CELULAR: (    ) 

 

Venho REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIENCIA – PCD e para 

tanto:  

( ) Apresento LAUDO MÉDICO emitido há menos de 6 (seis) meses com CID. 

DESCREVER OS DADOS ABAIXO COM BASE NO LAUDO MÉDICO Tipo de 

deficiência de que é portador: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Nome e CRM do Médico Responsável pelo laudo:_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: 1 – É obrigatória a entrega do LAUDO MÉDICO original com CID ou cópia 

autenticada, anexado a esse Requerimento. 

Gurupi, ______ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA 

DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

Nº DA INSCRIÇÃO: _______________________________________  

NOME DO CANDIDATO:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

DATA DE NASC.:_____/______/_________ IDADE:_________ SEXO: F ( ) M ( ) 

NATURALIDADE:______________________________________________________ 

RG Nº___________________ ORG.EXP.:___________ DATA EXP.: ___/____/_____ 

CPF Nº_____________________________________________________________ 

TELEFONE CELULAR _______________________________________________NOME 

DA DEFICIENCIA CONFORME CODIGO DO 

CID:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Eu, candidato (a) acima qualificado (a), inscrito(a) no Processo Seletivo Público, venho REQUERER a 

Vossa Senhoria, condições especiais para realizar a Prova Objetiva de referido Processo, anexando como 

meio comprobatório e de acordo com o Especificado no Edital nº001/2021 que rege o Certame, Laudo 

Médico com a especificidade do tipo de necessidade e/ou deficiência do qual sou portador(a) (Código 

CID). Para tanto identifico abaixo o tipo de recurso necessário para o dia da prova e que mais se adequará 

a minha deficiência/necessidade.  

1. NECESSIDADES FISICAS  2. .NECESSIDADESVISU

AIS 

( ) Mesas e cadeiras separadas (gravidez de 

risco); 

( ) Mesas e cadeiras separadas(obesidade); 

( ) Sala para amamentação;  

( )Outros:____________________________ 

____________________________________

______________________________  

( ) Prova ampliada:  

( ) Fonte 14  

( ) Fonte 18  

( ) Prova super ampliada: 

( ) Fonte 22  

Declaro conhecer e aceitar todas as normas estabelecidas no presente edital e suas posteriores alterações. 

 

 

 

_________________________________________________________________ Assinatura do 

candidato(a) 
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ANEXO V – REQUERIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSO 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)  

 

NOME COMPLETO:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

NUMERO DA INSCRIÇÃO:_____________________________________________ 

RG Nº__________________ DATA EXP.: ____/____/_____ ORGÃO EXP.:________ 

TELEFONE CELULAR: () ______________________________________________ 

 

Vem apresentar junto a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público nº001/2021, RECURSO, 

nos termos do EDITAL do Processo Seletivo Público nº001/2021, conforme justificado abaixo:  

DESCRIÇÃO DO RECURSO 

( ) CONTRA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. 

( ) CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRENCIA NAS VAGAS RESERVADS ÀS PESSOAS 

COM DEFICIENCIA.  

( ) CONTRA O GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA.  

( ) CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA. 

( ) CONTRA QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA.  

( ) OUTROS:  

QUAL?______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________,  

Local 

___/_____/_____ Data _________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Observação: Recurso contendo xingamentos, criticas a normas técnica ou intempestivo serão 

sumariamente indeferidos. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RESIDENCIA 

Eu, __________________________________________________________________ portador (a) do RG 

nº _____________________ expedido em _____________________ pelo ___________________, 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ___________________ DECLARO para os devidos fins de comprovação 

de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que sou residente e domiciliado na 

________________________________________________, nº __________, BAIRRO 

_______________________________, CEP ____________________, na cidade de 

__________________________________, Estado _________________, conforme cópia de comprovante 

anexo. Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 

299 do Código Penal, in verbis: “Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que 

nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 

com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, se o documento é particular.”  

 

Gurupi - TO, ___________ de _______________ de ___________. 

 

 

  



 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

ANEXO VII – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EDITAL Nº001 /2021 DE PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE GURUPI 

DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 

próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: 

flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. 

Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência.  

INFORMÁTICA: Conceitos básicos de hardware e software; dispositivos de entrada/saída e suas 

propriedades; Conceitos básicos do ambiente Windows 7 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de 

teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Pacote Office – versão 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook); Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, 

Internet Explorer, correio eletrônico, busca e pesquisa na internet.  

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição Federal de 1988, Art. 198, § 4º., § 

5º. e § 6º.; Lei nº 10.507/2002; Lei Nº 11.350, de 05/10/2006; Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014; 

Portaria Nº 2.436, de 21/09/2017; Lei Nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018; Lei nº 13.708, de 14 de agosto 

de 2018; Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE - O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde 

um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de 

Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico 

comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na 

comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, 

Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A 

saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, 

Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, 

imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de 

Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e 

Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); 

Educação em saúde. Dengue; Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 
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ANEXO VIII– ÁREA DE ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

OBSERVAÇÃO: dá zoom de 300% nas imagens para uma melhor visualização. 

Área de atuação da ESF 010 - Código de vaga: 320 

 

Área de atuação da ESF 020 – Código de vaga 330 
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Área de atuação da ESF 012 – Código de vaga 322 

 

Área de atuação da ESF 028 – Código de vaga 338 
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Área de atuação da ESF 032 – Código de vaga 342 

 

Área de atuação da ESF 026 – Código de vaga 336 
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Área de atuação da ESF 004 – Código de vaga 314 

 

Área de atuação da ESF 021 – Código de vaga 331 

 

  



 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Área de atuação da ESF 027 – Código de vaga 337 

 

Área de atuação da ESF 027 – Código de vaga 337 
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ESF 002 – Código de vaga 312 
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Área de atuação da ESF 013 – Código de vaga 323 

 

Área de atuação da ESF 025 – Código de vaga 335 
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Área de atuação da ESF 016 – Código de vaga 326 

 

Área de atuação da ESF 019 – Código de vaga 329 
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Área de atuação da ESF 017– Código de vaga 327 

 

Área de atuação da ESF 006– Código de vaga 316 
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Área de atuação da ESF 001– Código de vaga 311 

 

Área de atuação da ESF 015– Código de vaga 325 
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Área de atuação da ESF 011– Código de vaga 321 

 

Área de atuação da ESF 014– Código de vaga 324 
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Área de atuação da ESF 029– Código de vaga 339 

 

Área de atuação da ESF 018– Código de vaga 328 
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Área de atuação da ESF 009– Código de vaga 319 

 

Área de atuação da ESF 031– Código de vaga 340 
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Área de atuação da ESF 024– Código de vaga 334 

 

Área de atuação da ESF 022– Código de vaga 332 
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Área de atuação da ESF 007– Código de vaga 317 

 

Área de atuação da ESF 023– Código de vaga 333 
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Área de atuação da ESF 003– Código de vaga 313 

 

Área de atuação da ESF 008– Código de vaga 318 
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