ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 PMA/ACS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2021

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. MARIA FRANCINETE CARVALHO
LOBATO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e
Decreto Municipal nº 010 de 04 de fevereiro de 2021, TORNA PÚBLICO A
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 PMA/ACS, relacionados no anexo I deste
Edital, que faz parte integrante e inseparável deste, disponível para consulta no
átrio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, e no endereço eletrônico
http://www.abaetetuba.gov.br/, para se apresentarem no Departamento de
Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABAETETUBA, no horário das 8:00 ÀS 12:00H /
14:00H ÀS 18:00H, no período de 03 a 05 DE JANEIRO DE 2021, munidos dos
documentos relacionados no anexo I, sendo o perído de análise de documentos
de 06 A 07 DE JANEIRO DE 2021, conforme previsto no edital de abertura nº
001/2021, de 03 de setembro de 2021..

Abaetetuba, 22 de dezembro de 2021.

MARIA FRANCINETE
Assinado de forma digital por
CARVALHO
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ANEXO I
1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS - Documentos necessários à admissão em cópia
autenticada ou mediante apresentação da original para autenticação:
a) Documento de identidade;
b) 02(duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
c) Cartão de Identificação de Contribuinte do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Título de Eleitor e o último comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral
fornecido pela Justiça eleitoral;
e) Carteira PIS ou PASEP (quando possuir);
f) Carteira de Trabalho da Previdência Social – CTPS;
g) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos, se houver;
h) Certificado de Reservista (ou comprovante de adimplência com o serviço militar), se do
sexo masculino;
i) Comprovante de Escolaridade e habilitação exigidas para o cargo, na forma prevista no
edital de abertura do concurso público, através de diploma do curso devidamente
registrado, emitido por instituição devidamente autorizado pelos órgãos competentes;
j) Caderneta ou carteira de vacina dos filhos menores de 14 anos;
k) atestado médico de aptidão física e mental, fornecido ou homologado por profissional do
sistema municipal de saúde.
l) laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da classificação internacional de doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência. (no caso de candidato portador de
deficiência);
m) declaração de bens com dados até a data da posse, ou declaração do imposto de renda do
último exercício, em envelope lacrado;
n) declaração negativa de acúmulo de cargo público, na forma do que dispõe p art. 37, XVI,
a e c, da Constituição Federal;
o) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da justiça comum, dos últimos cinco anos
(Justiça estadual);
p) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da justiça federal, dos últimos cinco anos
(Justiça Federal);
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q) Comprovante de endereço residencial (O candidato aprovado para o Cargo de ACS
deverá residir na área que irá atuar e comprovar);
r) Carteira ou documento de registro no conselho profissional, caso solicitado para o cargo;
s) Certidão de casamento (em caso de estado civil for casado);
2. DA AVALIAÇÃO MÉDICA - Os candidatos deverão se submeter a avaliação médica do
Município no preríodo do dia 03 de janeiro de 2022 à 05 de janeiro de 2022, no horário de
08:00 h as 12:00 h e 14:00h as 18:00h, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde,
situado na Rua Barão do Rio Branco n° 1232, onde os candidatos deverão apresentar em
ORIGINAL os exames abaixo especificados, os quais serão custeados pelo candidato:
a) Hemograma Completo;
b) Glicemia em Jejum,
c) Beta HCG (para o sexo Feminino);
d) Radiografia do Tórax AP (com laudo);
e) Eletrocardiograma com laudo;
f) Atestado de Sanidade para o exercício das atribuições do cargo, emitido por Psiquiatra
ou médico com especialidade em Saúde Mental.
2.1. A Junta de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, após a análise do exame
clínico e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do
candidato, conforme os ditames da Ética Médica.
2.2. O Candidato que não apresentar quaisquer um dos documentos e exames para
avaliação médica exigidos neste edital, implicará na eliminação do candidato.
2.3. O candidato considerado apto e habilitado após a apresentação dos documentos e
avaliação médica, obrigatoriamente participará do Curso de Formação Inicial que será
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
3. DOS RECURSOS - Para interpor recursos, o candidato poderá fazêlo no dia 03 de janeiro
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de 2022, às 9:00h, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.
Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, e quaisquer
alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital.
Abaetetuba (PA), 22 de dezembro de 2021.

MARIA FRANCINETE CARVALHO LOBATO
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

