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EDITAL Nº 005 DE 08 DE JUNHO DE 2020

CONCURSO PÚBLICO 2016

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO SUPLENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E ENTREGA DE
DOCUMENTOS PARA ASSUNÇÃO DE CARGO FORMA TEMPORÁRIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS – ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o Edital nº 001/2016, RESOLVE convocar
os candidatos suplentes nominados no Anexo I para avaliação médica e
apresentação de documentos para contrato temporário de seis (06) meses
podendo ser prorrogado sucessivamente por igual, com objetivo de fazer
face a substituição dos titulares: LAYS DE JESUS SANTOS e GUIOMAR SOUZA
DOS SANTOS por gozo de benefícios e/ou licença sem vencimentos, até
perdurar seu impedimento, na forma das seguintes orientações:

I – DA AVALIAÇÃO MÉDICA

1. O candidato suplente convocado no Anexo I deste Edital deverá submeter-se à
inspeção física e mental, promovida pela Prefeitura Municipal de Santa Inês.

1.1 O candidato suplente ora convocado deverá comparecer na Sede da Secretaria
Municipal de Saúde de Santa Inês/BA, no prazo de 05 (cinco) dias, para
procedimento de avaliação médica, munido dos resultados dos exames
complementares solicitados neste Edital.

1.2 Na avaliação médica, para atestar a aptidão física e mental para o exercício do
cargo, o candidato suplente deverá comparecer à Sede da Secretaria Municipal de
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Saúde

apresentando

resultados

de

exames

complementares

conforme

especificações a seguir:
● Eletrocardiograma com laudo;
● Lipidograma Total (colesterol Fracionado e triglicérides);
● Glicemia em jejum;
● Transaminase oxalacética e pirúvica;
● Grupo Sanguíneo e fator RH;
● Beta HCG (mulher em idade fértil);
● Hemograma completo com plaquetas;
● Laudo de Sanidade Mental emitido pelo psiquiatra;
● Sumário de Urina;
● Parasitologia de fezes;
● Raio X de Tórax em PA e Perfil;
● Parecer Cardiológico.
1.3 Os Exames Complementares, mencionados no item anterior, deverão ser
providenciados às expensas do Candidato.

1.4. Somente serão aceitos exames realizados até 30 dias imediatamente
anteriores à data do comparecimento à avaliação médica, especificamente
designada para este fim.

1.4.1. Durante a avaliação médica, poderão ser solicitados outros exames
complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico e
do cargo a ser ocupado.

1.4.2. Em todos os exames deverão constar, além do nome, o nº da carteira de
identidade do candidato suplente, sob pena de se tornar inservíveis, para os fins a
que se destinam os documentos que não contiverem tais anotações.
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1.5. O candidato suplente que deixar de se apresentar, por qualquer motivo, para
avaliação médica na forma estabelecida neste Edital será considerado desistente e
não assumirá o cargo temporariamente. De igual modo, o candidato suplente
que deixar de apresentar os Exames Complementares solicitados não poderá ser
avaliado e não assumirá o cargo temporariamente.

II – DA CONVOCAÇÃO

2. O candidato suplente deverá comparecer no prazo de 05 (cinco)dias contados a
partir da publicação deste Edital, na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, no horário das 8h às 12h, para apresentação dos documentos
relacionados a seguir:
● Carteira de identidade;
● Cadastro de pessoa Física – CPF;
● Carteira de Trabalho;
● PIS/PASEP;
● Carteira ou certificado de Reservista (obrigatório para homens);
● Título de Eleitor e Comprovante da última votação;
● Certidão de Casamento (se for o caso);
● Certidão de Nascimento (menores de 14 anos);
● Diploma ou Certificado de Conclusão;
● Declaração de não acumulo de cargo público;
● Laudo Médico de exame Pré-admissional;
● Declaração de Bens;
● Certidão de Antecedentes Criminais;
● 01 (uma) Foto 3x4 (recente);
● Comprovante de endereço atualizado
2.1. Se o candidato suplente, na data da assunção, não reunir os documentos
requisitados, nos termos dos itens 1.3, 1.4, 2.2.5 e 2 do Edital nº 01/2016 do
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Concurso Público, perderá o direito de assumir temporariamente o referido Cargo
Público.

2.2. Os documentos referidos no item 2 deste Edital poderão ser entregues por
procurador nomeado, mediante entrega do respectivo mandado, acompanhado de
cópia autenticada do documento de identidade do candidato e apresentação do
documento de identidade do procurador.

2.3. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de
qualquer documento referidos no item 2 deste Edital acarretará o não
cumprimento da exigência.

2.4. O não comparecimento do candidato suplente ou de seu procurador para
entrega dos documentos referidos no item 2 deste Edital, implicará a perda do
direito a assumir de forma temporária ao cargo para o qual o candidato foi
considerado apto.

2.5. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dado o direito ao
candidato suplente assumir o cargo pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis
por igual período, mediante portaria específica.

2.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, conjuntamente com
a Comissão para efetivação do concurso público.

2.7. O suplente convocado que, na data da posse, não dispuser do diploma, se for
exigido para o seu cargo, deverá apresentar documento, atualizado, que comprova
sua titulação, bem como protocolo de solicitação de expedição de diploma.

3. O candidato, caso seja considerado apto nas fases anteriores, participará do
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada dos Agentes Comunitários de
Saúde.
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3.1. O candidato somente poderá participar do referido curso na data, horário e
local abaixo designado. Não será permitida a realização do curso em outro dia,
horário ou fora do local designado.

3.2. O referido curso é condição indispensável para admissão do candidato no
cargo de Agente Comunitário de Saúde. Assim como, deve obter um
aproveitamento no referido Curso o candidato deverá ter frequência mínima de
75% (setenta e cinco por cento). O Candidato que apesar de convocado deixar de
realizar o Curso Introdutório de Formação Inicial ou apresentar frequências
inferiores a 75% (setenta e cincopor cento) de presença, será considerado
desistente e será eliminado do Concurso Público.

3.3. A frequência no curso será efetuada através de aferição de presença, por dia de
curso, nosrespectivos períodos, sendo anotada a entrada e saída do candidato nos
intervalos, comcarência de 15 min. para entrada.

3.4.

As despesas relativas à realização do Curso Introdutório são de

responsabilidade do Município de Santa Inês-BA, através da Secretaria Municipal
de Saúde, e as relativas aodeslocamento do candidato, a expensas do próprio
candidato.

3.5. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada dos Agentes
Comunitários de Saúde será oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Santa Inês/BA, 08 de junho de 2020.

Hérmeson Novaes Eloi
Prefeito
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ANEXO I – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2020

CONCURSO PÚBLICO 2016

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO SUPLENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E ENTREGA DE
DOCUMENTOS PARA ASSUNÇÃO DE CARGO DE FORMA TEMPORÁRIA.

NOME

IDENTIDADE

CARGO

ADRIANA DOS SANTOS
SILVA

1116611023

Agente
Comunitária de
Saúde

CLAUDIA RODRIGUES DE
AMORIM

328769514

Agente
Comunitária de
Saúde
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