Secretaria de Saúde divulga edital do processo seletivo para agente comunitário de saúde
Seg, 18 de Março de 2019 15:04

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, divulgaram
a abertura de inscrições para o processo seletivo público para contratação de agentes
comunitários de saúde.

O presente processo seletivo público encontra-se em conformidade com a Lei 11.350, de
outubro de 2006, Portaria nº 2.488/11 de 21 de outubro de 2011 e Emenda Constitucional nº
051/06 que introduziu o §4º ao art. 198 da crfb.

Esta Seleção Pública para o cargo de agente comunitário de saúde - ACS, tem por objetivo
selecionar pessoas que se enquadrem nos critérios e diretrizes preconizadas pelo Ministério da
Saúde. Este processo visa suprir vagas existentes de Agentes Comunitários de Saúde - ACS.

Serão contempladas duas regiões, a micro-área 3 “ Psf Euclidelândia” e a microárea 5: “Psf
Djalma Dantas de Gusmão”, com 01 vaga para cada micro-área. A primeira
compreende:Fazenda Paracatu, Tanquinho, Fazenda dos Tanques, Maravilha, Toco Preto,
Ponte do Zinco e Morro Sabão. E a segunda: Rua Getúlio Vargas, Centro, Praça João XXIII,
Loteamento Nova Era, Rua Dr. Julio santos, Rua Augusto Bernardo de Paula, Rua Antônio
Ráfare, Rua Mão de Luva, Rua Cassio Passos Barreto e Rua José Bolivar Martins.

Os interessados deverão entregar pessoalmente ficha de inscrição (anexo I do edital) e os
documentos, em envelope lacrado, contendo na sua frente o nome, domicílio e endereçado à
Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo, situada a Rua Getúlio Vargas, nº 137, Centro,
Cantagalo/RJ, e ainda, original e cópia do documento de identidade (com foto), comprovante
de escolaridade do Ensino Fundamental, comprovante de residência atual. O período de
recebimento das inscrições será de 18/03/2019 a 29/03/2019, das 09:00 às 16:00 horas, na
sede da Secretaria Municipal de Saúde.

O Edital esta disponível em: https://www.cantagalo.rj.gov.br/transparencia/processos-seletivos
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