
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 02/2021 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, torna público o Edital de Divulgação do Local e Horário 

da Prova do Processo Seletivo para Contratação Temporária de Agente 

Comunitário de Saúde em decorrência de vacância de vaga:  

1. A prova do processo seletivo para Contratação Temporária de Agente 

Comunitário de Saúde será realizado no dia 18/05/21, terça-feira, no local 

designado abaixo. 

1.1. Os candidatos realizarão a prova no Município de São Domingos do Norte/ 

ES, na EEEFM “São Domingos”, localizada na Rua Tereza Fiorentini, nº 98, 

Bairro Centro. 

2. As provas serão aplicadas de 13h às 16h, portanto, terão duração de 03 

(três) horas.   

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 

provas com antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado para o 

seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, do cartão de 

inscrição e do documento de identidade original, bem como portando 

máscara, álcool gel 70% e, se desejar, garrafa de água própria, devido à 

pandemia do novo CORONAVÍRUS; As máscaras não devem ser utilizadas 

por mais de 3 horas e devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas ou 

sujas.  

3.1. Serão considerados documentos de identificação: carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 

Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 

conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 

identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o 

modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997).  
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3.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: cópia de documentos 

de identidade, ainda que autenticada, protocolo do documento de identidade, 

certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 

antigo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados ou 

com fotos tão antigas que não permitam reconhecer o candidato. 

4. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar 

documento de identidade original, na forma definida no item 3.1 deste edital, 

não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do processo 

seletivo. 

5. Indivíduos que apresentarem quadro de síndrome gripal não devem 

comparecer ao local de realização de provas, devido ao risco de disseminação 

do vírus, devendo ser seguidas as recomendações de isolamento definidas 

pela NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 75/2020 – GEVS/SESA/ES ou a que vier a 

substituir. Candidatos que tiveram confirmação de Covid-19 por qualquer um 

dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico 

laboratorial), não devem comparecer às provas, devendo permanecer em 

isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas, desde que passem 72 

horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e 

remissão dos sintomas respiratórios. Candidatos que tiveram contato próximo 

com pessoas que testaram positivo para Covid-19 ou que se caracterizem 

como suspeitos para a doença devem seguir as recomendações da NOTA 

TÉCNICA COVID-19 N° 75/2020 – GEVS/SESA/ES ou a que vier a substituir, 

não devendo comparecer no dia da prova nos casos em que é recomendado o 

isolamento. Observação: Síndrome gripal (NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 

73/2020 – GEVS/SESA/ES) - Indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Não haverá segunda chamada 

para a realização das provas. O não comparecimento implicará a eliminação 

automática do candidato. 
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6. Não será permitido, durante a realização das provas, qualquer tipo de 

comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou 

similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 

material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação, sob pena de eliminação. 

7. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização 

das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, 

receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular 

ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

8. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 

da equipe de aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

9. O candidato somente poderá sair das dependências do local de aplicação 

das provas depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova. 

10. O candidato só poderá levar seu caderno de prova, se deixar a sala de 

prova faltando 30 (trinta) minutos para o término do horário previsto. 

11. O preenchimento do Cartão de Respostas consistirá na identificação do 

candidato e na marcação da resposta desejada para cada item. Será de inteira 

responsabilidade do candidato o preenchimento do seu Cartão de Respostas, 

devendo ser observadas as seguintes orientações: 

11.1.O campo de identificação do candidato está localizado na parte superior 

do Cartão de Respostas e é composto pelo nome do candidato, data de 

nascimento e pelo número do documento, e na parte inferior o candidato 

deverá assinar o Cartão de Respostas. 

12. Não haverá em hipótese alguma substituição do Cartão de Respostas. 

13. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas. 

 
 

São Domingos do Norte, 14 de Maio de 2021. 
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Waldir Feroni Júnior 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 


