Prefeitura Municipal de Brejinho
Gabinete do Chefe do Poder Executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
PARA ACS
A Prefeita Constitucional do Município de Brejinho (PE), no cumprimento ao
previsto na Cláusula XIV do Edital de Abertura do Concurso Público homologado por meio
da Portaria PMB/GCPE n.º. 039/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado de Pernambuco do dia 30 de janeiro de 2017, torna pública a
CONVOCAÇÃO do Candidato aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde
(ACS), com o nome relacionado no Anexo deste, para proceder com a matricula para
participação no curso de formação inicial e continuada, na forma seguinte:
01) O candidato classificado, dentro do número de vaga, no cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE deve realizar a matrícula para o Curso de Formação nos dias
24.08.2020 a 25.08.2020, no horário das 8h às 12h no Prédio da Secretaria Municipal de
Saúde, localizada à Rua São Sebastião, n.º. 08, Centro de Brejinho (PE), devendo
apresentar no ato da inscrição, por meio de cópias autenticadas em Cartório:
a) Cédulas de Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação no prazo
de validade; e,
b) Sendo classificado para as vagas de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
Comprovante de Residência com comprovação de data não superior a 60 (sessenta)
dias, para os fins da verificação prevista na Cláusula II, item 2.1.3, letra “h”, do
Edital de Abertura do Concurso.
02) Expirado o prazo para a realização das matrículas, o candidato convocado que
não efetivar sua matrícula no curso de formação será considerado desistente e eliminados
do concurso público;
03) Havendo desistência, serão convocados, em igual número de desistentes,
candidatos aprovados para se matricularem no curso de formação, obedecida a ordem de
classificação;
04) O Curso para os Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40h, será
realizado entre os dias 26.08.2020 e 29.08.2020, no horário das 7:00h às 17:00h no

Prédio da Unidade Básica de Saúde Rita Ferreira Alves, localizada à Rua Santa
Terezinha, S/n. Centro de Brejinho (PE);
05) O curso de formação, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do
candidato para exercer as atividades próprias aos cargos de Agente Comunitário de
Saúde, devendo o candidato obter a nota mínima de 6,0 (seis) na prova de avaliação final;
06) Serão liberados do Curso de Formação e considerados habilitados a
assumirem o cargo, os candidatos convocados para realizarem a matrícula do curso que
apresentarem Certificado de Conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e
Continuada e que tenham concluído esse curso;
07) Será considerado eliminado no Curso de Formação e, consequentemente,
eliminado do processo seletivo o candidato que não concluir o curso com 75% de
frequência;
08) O Resultado Curso de Formação será divulgado no Diário Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado de Pernambuco, no dia 31 de agosto de 2020, acessível na Internet
no endereço http://www.amupe.org/servicos/diario-oficial/;
10) O Candidato poderá solicitar recurso contra o resultado do Curso de Formação
por meio de requerimento devidamente fundamentado, entregando-o pessoalmente na
Secretaria Municipal de Administração, localizado à Rua Severino da Costa Nogueira, n.º.
153, Centro de Brejinho (PE), das 08:00 até as 13 horas, até o dia 02 de setembro de
2020;
11) O Resultado do Recurso no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado
de Pernambuco, no dia 03 de setembro de 2020, acessível na Internet no endereço
http://www.amupe.org/servicos/diario-oficial/;
12) Além do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Pernambuco, as
publicações mencionadas neste Edital também poderão ocorrer conjuntamente no Site
Oficial

da

Prefeitura

Municipal

de

Brejinho

http://www.brejinho.pe.gov.br/.

Brejinho (PE), em 21 de agosto do ano de 2020.

Tania Maria dos Santos
PREFEITA

(PE),

acessível

em

Anexo Único
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA
CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Cargo: G03 - ACS - ESF AREA 03
Classif.
3º

Nome do Candidato

MARIA CARLA THAIS SANTOS

Brejinho (PE), em 21 de agosto do ano de 2020.

Tania Maria dos Santos
PREFEITA

Inscrição
0016

