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 EDITAL Nº 01 /2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(ACS) NO MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA- TO 

 

O MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA, Estado do Tocantins, através de seu 

Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 

vigente, objetivando a contratação de 08 (oito) Agentes Comunitários de Saúde e 04 

(quatro) para cadastro de reserva, para desempenhar funções junto a Secretaria 

Municipal de Saúde, amparado em excepcional interesse público devidamente 

reconhecido no Art. 37, IX, da Constituição Federal na lei 8080/1990, que cria o 

Sistema Único de Saúde e PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, 

TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo Simplificado para provimento de 

cargos de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, que reger-se-á pelas normas 

estabelecidas neste Edital. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 1.1. Compreende-se como Processo Seletivo Simplificado: a inscrição, a classificação, 

e a contratação para o cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Comissão Especial de 

Avaliação, nomeada pela Portaria 012 de 16 de Novembro de 2021 e alterações 

posteriores. 

1.3 - Durante toda a realização deste Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, 

sem prejuízos de outros, os princípios estabelecidos no Art. 37, “caput” da Constituição 

Federal. 

 1.4. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a contratação temporária, 

pelo período compreendido de vinte e quatro meses (24) mês, com carga horária de 

quarenta (40) horas semanais e remuneração de R$ 1.550,00 ( Mil e quinhentos e 

cinquenta reais) por mês, para suprir necessidade emergencial da Secretaria Municipal 

de Saúde, com as atribuições descritas no Anexo I deste Edital; 

1.4.1. A contratação de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  poderá ser extinta a 

qualquer tempo, desde que comprovada a falta de assiduidade e comprometimento, 
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1.4.2. As contratações decorrentes do Processo Seletivo Simplificado de que trata este 

Edital, será de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados, os direitos 

e deveres previstos na Lei Municipal que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores do Município, e o sistema previdenciário será o do Regime Geral de 

Previdência; 

 1.5. O número de vagas do presente Processo Seletivo Simplificado será de 08 (oito) 

vagas para AGENTES COMUNITÁRIOS e 04 (quatro) para compor quadro de 

reserva de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 

quarenta  (40) horas semanais. 

 1.6. O edital de abertura do presente Processo Seletivo Simplificado será publicado 

integralmente no Quadro Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Wanderlândia TO e 

no site do Município com,  no mínimo, três (3) dias antes do encerramento das 

inscrições; 

1.6.1. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 

serão publicados no Quadro Mural Oficial da Municipalidade e  divulgado no site do 

Município, portal da transparência. 

1.7. O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de avaliação de 

conhecimento  de caráter classificatório e posterior entrevista, observando-se os pesos 

estabelecidos no item 4.1.3 . 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1.  As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão realizadas nos 

dias 19 a 23 de NOVEMBRO de  2021, no horário das 07h 00min às 13h00m horas, 

na Prefeitura Municipal, localizada na Pça. Antônio Neto das Flores, 814 - Centro - 

CEP: 77860000 

2.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

2.3. As inscrições serão requeridas em Ficha de Inscrição própria, constante do Anexo II 

deste Edital, que deverá ser preenchida com letra legível e apresentar cópias dos 

documentos comprobatórios de qualificação profissional, não podendo haver rasuras ou 

emendas, nem omissão de dados solicitados. 

2.4. O preenchimento da Ficha de Inscrição de forma incompleta, ilegível ou incorreta, 

implicará a eliminação do candidato do Processo Seletivo Simplificado; 
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2.5. Ao preencher a Ficha de Inscrição, o candidato deverá verificar os requisitos, sendo 

vedada qualquer alteração. 

2.6. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência; contudo será permitida 

inscrição por procuração, mediante a apresentação do respectivo mandato procuratório, 

com firma do outorgante devidamente reconhecida por Tabelião, acompanhado de cópia 

de documento oficial de identidade do procurador, autenticada em Cartório; 

2.7. Não serão aceitas inscrições e/ou entrega de documentos fora do prazo 

estabelecido. 

2.8. As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, podendo a Comissão Especial de Avaliação excluí-lo deste Processo Seletivo 

Simplificado se o preenchimento for feito com dados incorretos, bem como, se 

constatado posteriormente serem inverídicas as referidas informações. 

 2.9. O candidato somente será considerado inscrito neste Processo Seletivo 

Simplificado, após ter cumprido todas as instruções descritas neste Edital. 

2.10. A aceitação da inscrição não desobriga o Candidato de comprovar, a qualquer 

tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos 

neste Edital. O Candidato que não atender à solicitação terá sua inscrição cancelada, 

sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 

2.11. A inscrição em desacordo com o presente Edital impossibilitará a participação no 

Processo Seletivo Simplificado ou a contratação. 

 2.12. São requisitos para Inscrição: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) ter, no mínimo dezoito (18) anos de idade completo, quando da contratação; 

c)  ter experiência mínima na prestação de serviço público na área de Atenção Básica. 

 2.13. No ato da Inscrição, o Candidato deverá apresentar obrigatoriamente cópia de 

Registro Geral e cópia de comprovante de inscrição no CPF, não sendo aceito protocolo 

ou similar. 

2.14. As inscrições serão gratuitas. 
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2.15. É de inteira obrigação e responsabilidade do Candidato acompanhar todos os atos, 

editais, comunicados referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado, os quais 

serão divulgados e publicados mediante afixação no Quadro Mural Oficial da Prefeitura 

Municipal de Wanderlândia e no site do Município. 

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 3.1. Encerrado o prazo fixado pelo Item 2.1 deste Edital, a Comissão publicará no 

Quadro Mural Oficial da Prefeitura Municipal, no prazo de um (1) dia, Edital contendo 

a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

3.2. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas, poderão interpor 

recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um (1) dia, mediante a apresentação 

das razões que ampararem a sua irresignação; 

3.3. No prazo de um (1) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão, hipótese na qual o nome do Candidato passará a constar nos rol de inscrições 

homologadas. 

3.4. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de um (1) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

3.5. A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do Item 3.1, no 

prazo de um (1) dia, após a decisão dos recursos. 

4. DA PROVA DE CONHECIMENTOS  E SUA CORREÇÃO. 

4.1 DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

4.1.1. A Prova  realizar-se-á dia  27 DE NOVEMBRO  DE 2021, na Escola Estadual 

Dom Pedro II, Rua 7 de Setembro, 337CentroWanderlândia - TOCEP: 77860-000, 

nesta cidade, com início às 08h:00mim  as  min. até as 12h 00min. 

4.1.2. Os candidatos  deverão comparecer ao local da avaliação de títulos, munidos de 

documentação com foto e ficha de inscrição devidamente preenchida. 

4.1.3. As prova de conhecimentos terá nota máxima de DEZ (10) pontos, sendo assim 

distribuídos. 

 

Item Nota  Nota máxima 

https://www.escol.as/cidades/448-wanderlandia/bairros/363643-centro
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Língua Portuguesa 30 30.00 

Legislação em Saúde 40 40.00 

Informática e Tecnologia da Informação 30 30.00 

Total  100.00 

 

4.1.4. As notas obtidas na somatória dos pontos elencados no item 4.1.3 serão 

organizados em planilha individual, por concorrente. 

4.1.5. No horário definido para o início das provas a comissão  ou fiscais sortearão dois 

candidatos para  conferirem  o certame bem como o preenchimento da ficha individual; 

4.1.6.  Após avaliação, será apresentado, em ordem decrescente, as notas obtidas pelos 

candidatos. 

 4.1.7. O resultado final dos Candidatos classificados será divulgado no prazo de até 

três (3) dias, mediante afixação no Quadro Mural Oficial da Prefeitura Municipal de 

Wanderlândia – TO. 

4.1.8. Será considerado aprovado o candidato que atingir nota não inferior a 50 pontos, 

obedecidos os critérios deste edital. 

4.1.9 As provas serão elaboradas por banca terceirizada, a saber, Quality Marketing e 

Assessoria, CNPJ 29.606.978/0001-83, com sede na Quadra 404 sul, LO 11, Lote 05, 

Sala 04. 

4.1.10 A empresa contratada irá realizar a correção das provas sob tutela da Comissão 

Especial de Avaliação nomeada pela portaria 12/2021. 

4.1.11 A empresa contratada para elaboração deste certame irá realizará as etapas 

seguintes, conforme descrição neste edital. 

 

4.2 DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

4.2.1. A entrevista  realizar-se-á dia  03 DE DEZEMBRO  DE 2021, na Câmara 

Municipal, localizada na Av. Gomes Ferreira, 564 - Centro, Wanderlândia - TO, 77860-

000 
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4.2.2 Os candidatos que obtiverem nota superior a 5.0 na prova escrita deverá se 

submeter a uma entrevista, a fim de verificar condicionalidades fundamentais para 

exercício da profissão, como prevê a territorialização em saúde estabelecido pela 

portaria 2436/2017. 

4.2.3 Os Candidatos devem se apresentar no local da entrevista munido de documento 

pessoal com foto e comprovante de inscrição; 

4.2.4 Cada candidato terá o tempo mínimo de 10m de entrevista, sendo observado: 

a) Local de Residência do participante, conforme portaria 2436/2017. 

b) Disponibilidade; 

c) Relação com território; 

d) Formações acadêmicas e profissionais;  

4.2.2. Após entrevista, será feita lista final de aprovados, juntamente com a Comissão 

de Organização do certame; 

4.2.3. Serão aprovados 12 candidatos, sendo 08 para contratação imediata e 04 para 

cadastro de reserva. 

4.2.4 A entrevista será realizada por banca terceirizada, a saber, Quality Marketing e 

Assessoria, CNPJ 29.606.978/0001-83, com sede na Quadra 404 sul, LO 11, Lote 05, 

Sala 04. 

4.2.5 A empresa contratada irá realizar a entrevista sob tutela da Comissão Especial de 

Avaliação nomeada pela portaria 12/2021. 

 

 

5. DOS RECURSOS 

 5.1. Da classificação preliminar dos candidatos, é cabível recursos endereçado à 

Comissão, uma única vez, no prazo comum de um (1) dia, 

5.2. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal. 
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5.3. Será possibilitada vista das Fichas de Inscrições e dos documentos na presença da 

Comissão, permitindo-se anotações. 

5.4. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados. 

5.5. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de um (1) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 6.1. Verificando-se a ocorrência de empate em relação as notas recebidas por dois ou 

mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato 

que: 

6.1.1. Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 

sessenta (60) anos. 

6.2. Possuir mais tempo de serviços/experiência. 

6.3. A aplicação do critério de desempate será efetivada após análise dos recursos e 

antes da publicação da lista final dos selecionados. 

 7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 7.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, 

a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação, no prazo de um (1) dia. 

7.2. Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos selecionados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 8. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 8.1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada as 

contratações pelo Prefeito Municipal, serão convocados os candidatos pela ordem de 

classificação, para, no prazo de dois (2) dias, prorrogáveis uma única vez, a critério da 

Administração Municipal, comprovarem o atendimento das seguintes condições: 

 a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
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b) encontrar-se em pleno exercício dos direitos civis e políticos; 

c) ter, no mínimo dezoito (18) anos de idade completo; 

d) estar quite com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino); 

e) estar quite com as obrigações eleitorais; 

f) não ter contrato de trabalho anterior com o Município rescindido por justa causa; 

g) não estar respondendo sindicância junto ao Município; 

h) cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, PIS/PASEP; 

i) declaração de não acumulação de cargos, empregos ou funções, se for o caso; 

j) atestado médico/psicológico exarado pelo serviço oficial do Município, no sentido de 

gozar de boa saúde física, mental e psicológica; 

k) uma foto 3x4 recente; 

l) apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo 

Município; 

 8.2. A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente, por telefone, 

meio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 

interessado. 

8.3. Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das 

condições exigidas para a contratação e previstas no Item 8.1, serão convocados os 

demais classificados, observando-se a ordem de classificação. 

8.4. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois (2) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 

8.5. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

8.5. Após o término de uma contratação a listagem dos classificados  será obedecida 

rigorosamente em face da validade do processo Seletivo. 
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09. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 9.1. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

9.2. Os candidatos classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 

9.3. Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá 

haver a readequação das condições definidas inicialmente neste Edital, conforme 

dispuser a legislação local. 

9.4. O presente Processo Seletivo tem caráter exclusivamente classificatório. 

 9.5. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

  

Wanderlândia, 16 de novembro de 2021. 

  

  

DJALMA ARAÚJO FERREIRA JÚNIOR 

Prefeito de Wanderlândia 
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 ANEXO I 

Atribuições do cargo de Agente Comunitário de Saúde –   

  

I - Atribuições do ACS:  

I - 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;  

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

demográfico e sociocultural da comunidade;  

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

dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;  

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

adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;  

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

VI - 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;  

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

categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito 

Federal.  

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

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

I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 

prevenir doenças e agravos;  

II - 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;  

III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar;  

IV - 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  

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;  

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto 

com os outros membros da equipe; e  

VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.  
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ANEXO II 

 Ficha de Inscrição 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01 /2021 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

 IDENTIFIFICAÇÃO/ Inscrição Nº:________/2021 

Nome  

RG  

CPF  

Filiação  Mão: 

Pai:  

Endereço  

Telefone   

Nacionalidade  

Data de 

Nascimento 
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Estado Civil  

ESCOLARIDADE: 

 ENSINO 

MÉDIO 

 

Unidade de Ensino: 

 

Ano de Conclusão: 

 

Curso Técnico 

de Agente 

Comunitário 

de Saúde 

Unidade de Ensino: 

Ano de Conclusão: 

Curso Técnico 

em saúde  

Especificação:  

Unidade de Ensino: 

 

Ano de Conclusão: 

 

Graduação  Especificação:  

Unidade de Ensino: 
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Ano de Conclusão: 

 

 

Wanderlândia/TO, ______ de ____________ de 2021. 

  

  

______________________________________________ 

                               Assinatura do Candidato:  

 

   

ANEXO III 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 Inscrição nº_____________________ 

PROCESSO SELETIVO  SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

 CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Nome:_________________________________________________________________ 

CPF nº_________________________________________________________________ 

RG Nº_________________________________________________________________ 

  

Wanderlândia/TO, ______ de ____________ de 2021. 
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Servidor 

  

 

ANEXO IV 

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001 /2021 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

 Inscrição Nº:_____________/2021 

DADOS PESSOAIS: 

Nome:____________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

1 – Cadastro de Pessoa Física - CPF:____________________________________ 

2 – Carteira de Identidade e Órgão Expedidor: ______________________________ 

Item nota proposta nota máxima obtida 

Língua Portuguesa 30.00  

Legislação em Saúde 40.00  

Informática e tecnologia da informação 30.00  

Total 100.00  

 

Wanderlândia/TO, ______ de ____________ de 2021. 

_________________________ 

Avaliador/CPF 
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ANEXO V 

Conteúdo para prova escrita. 

Língua Portuguesa: 

Ortografia, 

Sintaxe, 

Leitura e Interpretação de Texto, 

Pontuação. 

 

Legislação em Saúde 

Lei 8080/1990, 

Portaria 2979/2019 

Portaria Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

Caderno PNAB 

 

Informática e Tecnologia da Informação 

Internet e conceitos de rede, 

Base de informações em saúde, 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
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ESUS – prontuário eletrônico 

 

Wanderlândia, 17 de novembro de 2021. 

 


