PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de Anhembi, através do Prefeito do Município, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna
público a realização do Processo Seletivo conforme previsto neste edital que
terá validade de 01 (um) ano podendo ser prorrogado uma única vez, por igual
período.
As contratações visam sanar necessidade urgente e de excepcional interesse
público apresentados pela Diretoria de Saúde desta Prefeitura local (art. 37, IX
da CF/88) para a contratação temporária de profissionais para fiscalização de
atividades que estejam em desacordo com as determinações locais de
combate ao COVID-19 e serão providas nos termos da Lei Municipal nº
1.157/89 e alterações contidas nas Leis municipais 1.595/05 e 1.717/07, e
posteriores alterações e demais legislações pertinentes.
A organização do Processo Seletivo, recebimento das inscrições, aplicação e
avaliação das provas e recursos serão de responsabilidade da Comissão de
Processo Seletivo nomeada através da Portaria nº 11.310 de 01 de fevereiro de
2021.
I – DAS FUNÇÕES
1.1 O Processo Seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva para
contratação de pessoas para exercer temporariamente (até 180 dias
prorrogável por igual período) as funções de agente de controle de endemias
conforme item 1.2 deste edital, observada as necessidades de contratação e
ordem de classificação que ficarão sujeitos à normatização emitida pela
PrefeituraMunicipal.
1.2 As funções, carga horária salários e escolaridades estão estabelecidos na
tabela quesegue:

Função

Carga
Horária

Salário Base

Requisitos

AGENTE DE
40 horas
R$ 1.755,40
CONTROLE
Ensino médio
semanais
DE
Ref. 08
ENDEMIAS
.
Legenda
* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital.

Taxa de
Inscrição
Isento

1.3 Os salários das funções têm como base os valores previstos na Lei
Complementar Municipal nº 204/20
1.4 As descrições das funções constam nas Leis anexas a este Edital – Anexo
I.
1.5 O horário de trabalho dos fiscais poderá ser determinado, conforme
interesse e necessidade da administração, para a escala de 12X36 ou 08 horas
diárias.
II – DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das
normas e condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas
neste Edital e seus anexos, bem como em eventuais aditamentos,
comunicados e instruções específicas para a realização do Processo Seletivo,
em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
2.1.1
A inscrição deverá ser efetuada das 8 horas do dia 08 de
fevereirode 2021 às 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2021 exclusivamente
através de do seguinte email: rh@anhembi.sp.gov.br.
2.1.2
Para a inscrição, deverá o candidato preencher a ficha de inscrição
anexa a esse edital, assiná-la e enviar, juntamente com documento com foto
(RG, CNH, CTPS) no email indicado no item 2.1.1..
2.1.3
A ficha de inscrição e o documento de identificação deverão ser
escaneados em arquivos individuais no formato PDF e no campo assunto do
email deverá ser preenchido INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO AGENTE
DE CONTROLE DE ENDEMIAS.
2.1.4
Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, facsímile, condicional ou fora do prazoestabelecido.
2.2 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos
exigidos a seguir, comprovando-os na data danomeação:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no
artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de
estrangeiros;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data danomeação;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigaçõesmilitares;

d) ser eleitor e estar quite com a JustiçaEleitoral;
e) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o
exercício dafunção;
f) apresentar outros documentos que forem exigidos pelo Município de
Anhembi;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função,
comprovada em avaliaçãomédica;
2.3 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre
as funções e aplicação das provas.
2.4 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não
satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição
cancelada e, consequentemente, anulados todos os atos dela decorrentes,
mesmo que aprovado e que o fato seja constatadoposteriormente.
2.5 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Anhembi o
direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados
incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja
constatadoposteriormente.
2.6 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios
constantes no item 2.2, sendo obrigatória a sua comprovação quando da
contratação, sob pena de exclusão do candidato do ProcessoSeletivo.
2.6.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Anhembi qualquer
cópia de documento, exceto os documentos de deficiente, conforme previsto
nesteedital.
2.7 A Prefeitura Municipal de Anhembi reserva-se no direito de verificar a
veracidade das informações prestadas pelorequerente no ato da descrição.
2.7.1
As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira
responsabilidade, podendo a Prefeitura Municipal de Anhembi utilizá-las em
qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais
candidatos, não podendo ser alegada qualquer espécie dedesconhecimento.
2.8 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile,
prova ampliada, etc., deverá, no ato de sua inscrição solicitar os recursos
necessários para a realização da prova.
2.8.1 O candidato que não o fizer, no ato de sua inscrição conforme o
estabelecido no Capítulo III, não terá a sua prova especial preparada ou as

condições especiaisprovidenciadas.
2.8.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da
prova ficará sujeito a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado.
2.9 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COMDEFICIÊNCIA.
III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela
Lei n° 7.853/1989 é assegurado o direito de inscrição para as funções em
Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que sãoportadoras.
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n°3.298/1999.
3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos
parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal nº 3.298/1999, será reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada função,
individualmente, das que vierem a surgir durante o prazo de validade do
presente ProcessoSeletivo.
3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas
reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
observando-se a ordem de classificação, para osaprovados.
3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais
previstas no Decreto Federal n° 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40,
participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e a nota mínima exigida
para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40,
parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito durante o período de
inscrições.
3.6 O candidato com deficiência, quando da inscrição, deverá apresentar as
seguintes informações:
a) relatório médico (emitido a menos de 01 (um) ano) original ou cópia
autenticada atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional deDoença
– CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação da sua prova;
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relatóriomédico.

3.6.1 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes
serão submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de
dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo 40, § 2º, do
Decreto Federal nº3.298/99).
3.6.2 O candidato com deficiência participará do Processo Seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo
e à avaliação daprova.
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele
que se declarar e não atender ao solicitado no item 3.6, não será considerado
portador dedeficiência.
3.8 O candidato inscrito como deficiente, que atender ao disposto neste edital,
caso seja aprovado, será convocado pela Prefeitura Municipal de Anhembi, em
época oportuna, para perícia médica a fim de verificar a configuração e a
compatibilidade dadeficiência.
3.9 Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que não
comparecer à perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada
incompatível com as atribuições da função, mesmo que submetidos e
habilitados em quaisquer das etapas do ProcessoSeletivo.
3.10 Após a contratação do candidato com deficiência, essa condição não
poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação da função e de
aposentadoria porinvalidez.
3.11 Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados
neste Capítulo não serãoconhecidos.
IV – DAS PROVAS
4.1 Processo Seletivo se realizara através de prova objetiva.
4.2 A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo
candidato por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no site da
Prefeitura Municipal de Anhembiwww.anhembi.sp.gov.br não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
4.2.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato
não constar na Lista de Inscrito para as provas, esse deverá entrar com
recurso conforme previsto no item 8.2 desteedital.
4.2.2 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato
será
automaticamente
cancelada,
sem
direito
à
reclamação,

independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos
deladecorrentes.
4.3 O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local
definido, não podendo ser alegada qualquer espécie dedesconhecimento.
4.4 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral,
deverá solicitar pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal de Anhembi.
.
4.5 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos
seus dados pessoais, a verificação e a conferência do material entregue para a
realização dasprovas.
4.6 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma
reclamação ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em
que estiver prestando asprovas.
4.7 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da
Prefeitura Municipal de Anhembi e nos site www.anhembi.sp.gov.br seja qual
for o motivoalegado.
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no
Edital deConvocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea
“b” do item4.12;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o
acompanhamento de umfiscal;
e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora,
relógio com calculadora e/ou agenda eletrônica ousimilar;
f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou
sonoro e/ou de comunicaçãoligados;
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros,
verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido
para a realização dasprovas;
h) lançar meios ilícitos para a realização dasprovas;
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação dasprovas;
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivoporte;
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas

nesteEdital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dostrabalhos;
m) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de
permanência.
Da Prova Objetiva
4.8 A prova objetiva, de caráter classificatório, visa avaliar o grau de
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho dafunção.
4.9 A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 13/02/2020.
Os portões serão fechados as 9h.
4.9.1 A confirmação da data e local de realização da Prova será divulgada no
Mural da Prefeitura Municipal de Anhembi e no sitewww.anhembi.sp.gov.br,
conforme Cronograma deste Processo Seletivo – AnexoIV.
4.9.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em
domingos ou feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é
de responsabilidade exclusiva docandidato.
4.10 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo
programático constante do ANEXO II, conforme quadroabaixo:
Função
AGENTE DE
CONTROLE
DE ENDEMIAS

Prova
10 questões de Lingua Portuguesa
10 questões de Conhecimentos Gerais
10 questões de Conhecimentos Específicos

Qtdade de
Questões
30

4.11 A duração da prova objetiva será de 03 (três)horas.
4.12 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s),
constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 20 minutos
do horário previsto para seu início, munidode:
a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta,
lápis preto e borracha macia;e;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de
Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte,

Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e
Corpos de BombeirosMilitares.
4.13 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.12 deste
Capítulo e desde que permita, com clareza, a suaidentificação.
4.13.1 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do
item 4.12 deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e
eliminado do ProcessoSeletivo.
4.13.2 Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não
constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou
privada.
4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para
realização da(s) prova(s).
4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o seuinício.
4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie
de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de
pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Prefeitura Municipal
de Anhembi, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico,
protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos desol.
4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser
desligado antes de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das
provas, deverão permanecer desligados até asaída.
4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para
justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora
do local, sala, turma, data e horáriopré-estabelecidos.
4.19 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o
acompanhamento de umfiscal.
4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetivas a
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será
responsável pelacriança.
4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar no ato de sua inscrição ou se
não o fez, antecipadamente ao Setor de Recursos Humanos através do
emailrh@anhembi.sp.gov.br inserir no assunto: Solicitação – Amamentação –
Processo Seletivo deAnhembi.

4.20.2 A Prefeitura Municipal de Anhembi não se responsabiliza pela criança
no caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo, inclusive,
ocasionar a sua eliminação do processo.
4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada
por uma fiscal, sem a presença do responsável pelacriança.
4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se
for o caso, e deixá-lo sobre acarteira.
4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da
prova dacandidata.
4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será
permitida a permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas
dependências do local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a
não participação do candidato no Processo Seletivo.
4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas
em virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local
deprovas.
4.22 É reservado à Prefeitura Municipal de Anhembi, caso julgue necessário, o
direito de utilizar detector de metais e/ou proceder à coleta de impressão digital,
durante a aplicação dasprovas.
4.23 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de coleta de
impressão digital, esse deverá registrar sua assinatura, em campo
predeterminado, por trêsvezes.
4.24 O horário de início da(s) prova(s) será(ão) definido(s) em cada sala de
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre suaaplicação.
4.25 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá
simultaneamente a folha de respostas e o caderno de questões da prova
objetiva.
4.25.1 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na
folha de respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do
candidato, é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser
entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de
questões.
4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas,

com caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul oupreta,
bem como assinar no campo apropriado, sob pena de desclassificação do
candidato.
4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível,
nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo
que uma delas estejacorreta.
4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do
candidato ou até mesmo adesclassificação.
4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro
docandidato.
4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile ou
ampliada, deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado
para talfinalidade.
4.28 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s)
objetiva depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, levando consigo
somente o material fornecido para conferência da prova objetivarealizada.
4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da
prova objetiva ou procedendo à transcrição para a folha derespostas.
4.29 Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de questões da
prova objetiva e a folha de repostas ao fiscal da sala devidamente assinada,
sob pena dedesclassificação.
4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s)
prova(s) deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais
documentos eassiná-los.
4.31 O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no site
www.anhembi.sp.gov.br, conforme Anexo IV – Cronograma do Processo
Seletivo.
4.32 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura
Municipal de Anhembi e no site www.anhembi.sp.gov.br, conforme Anexo IV –
Cronograma do Processo Seletivo.
4.33 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V –
DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DAHABILITAÇÃO.
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO

4.4 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100pontos.
4.5. A nota da prova objetiva será obtida pelafórmula:
NP = NA x100
TQ
Onde:
NP = Nota da prova
NA = Número de acertos
TQ = Total de questões da prova
5.1.1 A prova objetiva será de caráterclassificatório.
5.1.2 O candidato que não realizar a prova ou obtiver nota zero será eliminado
do ProcessoSeletivo.
VI – DA PONTUAÇÃOFINAL
6.1 A pontuação final dos candidatos classificados será a soma da nota obtida
na prova.
VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃOFINAL
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da
pontuaçãofinal.
7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente,
os seguintes critérios de desempate aocandidato:
a) com maioridade;
b) que obtiver maior pontuação nas questões “Conhecimento Específico”, se
ocaso;
c) que obtiver maior pontuação nas questões Língua Portuguesa;
d) maior quantidade de participação emjúri.
7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos
candidatos envolvidos.
7.3 Os candidatos classificados serão enumeradosem duas listas, sendo uma
geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes
aprovados), se for o caso.
VIII – DOS RECURSOS
8.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo
IV desteEdital.

8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá comparecer
pessoalmente ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Anhembi e:
8.2.1 Escolher o tipo derecurso:
a) Da Publicação doEdital;
b) Da Divulgação da Lista de Inscritos;
c) Da divulgação dos gabaritos e caderno deprova;
d) Da divulgação da Classificação /Notas;
8.2.2 Preencher com seus dados, coma s razões e pedidos que pretende
doqual será dado protocolo ao recurso.
8.2.3 O recurso especificado no item 8.2 somente será aceito se feito
pessoalmente, não o sendo caso feito por meio de fac-símile, email ou por
qualquer outro meio.
8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser
elaborado de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada
questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca
Examinadora.
8.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações,
esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo
candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida
parahabilitação.
8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e
contra o resultado das diversas etapas do Processo Seletivo será publicada no
Mural da Prefeitura Municipal de Anhembi e no sitewww.anhembi.sp.gov.br.
8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos
recursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficialdefinitivo.
8.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os
candidatos presentes na respectivaprova.
8.5 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das
etapas do Processo Seletivo, o candidato poderá participar condicionalmente
da etapaseguinte.

8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursosadicionais.
8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital
não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar
fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções
constantes no item8.2.
8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou
pedido dereconsideração.
8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se
referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursosinterpostos
em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento. O candidato que
não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas
consequências advindas de sua omissão.
8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais
fases deste ProcessoSeletivo.
IX – DANOMEAÇÃO
9.1 Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo, a Prefeitura
Municipal de Anhembi responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com
legislação municipal vigente.
X - DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser
respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial,
oportunamente divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Anhembi e no
site www.anhembi.sp.gov.br.
10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e
documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado
deste Processo Seletivo e embora tenha obtido aprovação, levará a sua
eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos os atos
decorrentes da suainscrição.
10.3 A Prefeitura Municipal de Anhembi não se responsabiliza por quaisquer
cursos, textos e apostilas referentes a este ProcessoSeletivo.
10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e / ou endereço
residencial, poderá fazê-lo até a data de publicação da homologação dos
resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal de Anhembi,

localizada na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, 67, Centro, CEP: 1862000, Anhembi/SP ou enviar a documentação via SEDEX com AR, para o mesmo
endereço, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos da
PrefeituraMunicipal.
10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de
datas e horários de realização das provas e demais eventos. O candidato
deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste
Edital e demais publicações no Mural da Prefeitura Municipal de Anhembi e no
sitewww.anhembi.sp.gov.br.
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.
10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas
a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a
nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das
demais medidas de ordem administrativa, cível oucriminal.
10.8 Caberá à Prefeitura Municipal de Anhembi a homologação deste Processo
Seletivo.
10.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital
e alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste
ProcessoSeletivo.
10.10 As informações sobre o presente Processo Seletivo serão prestadas pelo
email:rh@anhembi.sp.gov.br (colocar no assunto: Processo Seletivo nº 01/2021
do Município de Anhembi – SP).
10.11 A Prefeitura Municipal de Anhembi se exime das despesas decorrentes
de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase
deste Processo Seletivo e de documentos/objetos esquecido ou danificados no
local ou sala deprova(s).
10.12 A Prefeitura Municipal de Anhembi não se responsabiliza por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentesde:
a) endereço nãoatualizado;
b) endereço de difícilacesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento
e/ou endereço errado docandidato;
d) correspondência recebida porterceiros.
10.13 A Prefeitura Municipal de Anhembi não emitirá Declaração de
Aprovação no Processo Seletivo, sendo a própria publicação documento hábil
para fins de comprovação daaprovação.

10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste
Processo Seletivo serão divulgados no Mural da Prefeitura Municipal de
Anhembi e no site www.anhembi.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade
do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer
espécie dedesconhecimento.
10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes
terá como referência o horário oficial deBrasília.
10.16 Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não
caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da(s) prova(s) e
demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do
Processo Seletivo, os registroseletrônicos.
10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a
Prefeitura Municipal de Anhembi poderá anular a inscrição, prova(s) ou
contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou
irregularidade noCertame.
10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Processo
Seletivo quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou
manifestar sua desistência porescrito.
10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de
qualquer prova e/ou fase deste Processo Seletivo não será permitida a
permanência de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou
realizarão prova e/ou fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo
alegado.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Anhembi, 05 de fevereiro de 2021.
Lindeval Augusto Mota
Prefeito Municipal

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS
Cargo: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Promoção de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações
domiciliares, comunitárias, o comércio, individuais ou coletivas, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do SUS e legislação da saúde, especialmente o
cumprimento da legislação relativa às imposições e restrições inseridas na legislação
municipal para a contenção da disseminação do COVID-19 além daquelas previstas no
ANEXO ÚNICO da Lei Complementar nº 163/114.
Exigências: residir no local da prestação de serviços no ato da inscrição e durante todo o
período de trabalho
Escolaridade: ensino médio completo
Carga horária: 40 horas semanais
Horário de trabalho: conforme necessidade e interesse da administração (12X36 ou 8
horas diárias)
Regime: CLT
Salário: R$ 1.755,40

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DO CANDIDATO:____________________________________________________
_________________________________________________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

CIDADE:_______________________________ ESTADO:__________________________

BAIRRO/DISTRITO: ______________________________________________

RG Nº______________________________CPF nº________________________________

DATA DE NASCIMENTO:_________/________/__________.

DESEJO FAZER MINHA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 PARA
EXERCER AS FUNÇÕES DE AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Declaro ter conhecimento de todos os termos do edital, inclusive quanto à necessidade de
manter meu endereço declarado no ato dessa inscrição sob pena de rescisão contratual.
- Portador de deficiência: (

) SIM

(

) NÃO

Declaro que tomarei as providências previstas no edital no caso de declaração positiva
acima (portador de deficiência).
Anhembi,____________de___________________________________de 2021.

________________________________________
Candidato

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS

LINGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Gêneros e tipos de textos. Variação linguística:
diversidade de usos da língua. Discursos direto, indireto e indireto livre. Coerência e
coesão textuais. Estratégias argumentativas. Processos de formação de palavras. Classes
de palavras: identificação, flexão e emprego de substantivos, adjetivos, pronomes, verbos,
advérbios, preposições e conjunções. Verbo: flexão, conjugação, correlação dos modos e
tempos verbais, vozes. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Uso dos pronomes relativos.
Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Emprego do sinal indicativo da crase.
Usos da pontuação. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. E todos os demais conteúdos
que possam estar contidos nas referências especificadas.
REFERÊNCIAS: ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo:
Parábola Editorial, 2005. BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São
Paulo: Edições Loyola, 1999. BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Atualizada
pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. COSTA, S. R.
Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. CUNHA, C.; CINTRA, L.
Nova gramática do português contemporâneo. De acordo com a nova ortografia. Rio de
Janeiro: Léxikon, 2013. EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e
leitura. São Paulo: Geração Editoria, 2004. FERNANDES, F. Dicionário de verbos e
regimes. 39ª ed. Porto Alegre: Globo, 2002. FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto:
leitura e redação. Conforme Novo Acordo Ortográfico. São Paulo: Ática, 2006. GARCIA, O.
M. Comunicação em Prosa Moderna. 27ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
2010. Manual da Nova Ortografia. Nova Escola. Edição especial. Editora Ática e Scipione.
Disponível
em:
<
https://novaescola.org.br/conteudo/2537/as-mudancas-da-novaortografia-da-linguaportuguesa> Acesso em: 13 de agosto de 2020. SILVA, M. O Novo
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: o que muda e o que não muda. São Paulo:
Contexto, 2011.
CONHECIMENTOS GERAIS
Cultura Geral: Fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil e do Mundo ocorridos nos
anos de 2014 a 2021 divulgados na mídia nacional e internacional. Conhecimentos Gerais
e Atualidades: Lei Orgânica do Município, aspectos geográficos, históricos, físicos,
econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. Noções de
cidadania e princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil.
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com
economia, ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde,
cultura, religião, qualidade de vida, esportes, turismo, georeferenciamento, inovações
tecnológicas e científicas, do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Ética: conceito,
ética na sociedade e ética no trabalho. Notícias em geral da atualidade. E todos os demais

conteúdos que possam estar contidos nas referências especificadas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Sistema Único de Saúde
– SUS: princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências das esferas
governamentais do SUS. Reforma Sanitária Brasileira e a Consolidação do Sistema Único
de Saúde – SUS. Formas de financiamento e custeio do SUS. Promoção e proteção da
saúde. Política Nacional de Atenção Básica: normas e diretrizes. História e Evolução da
Profissão de ACE. Atribuições do Agente de Combate a Endemias. Lei Municipal nº
10.073/2006 e suas alterações posteriores. Visita domiciliar. Vigilância em Saúde.
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Conhecimentos Básicos: Doença de
Chagas (características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, período de
incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos; medidas preventivas dirigidas à
população humana e ao vetor), Leptospirose, Leishmaniose (Tegumentar e Visceral),
Malária, Esquistossomose, Cólera e Influenza. Dengue, Febre Amarela, Febre Maculosa,
Zica Vírus, Febre Chikunguya (biologia dos vetores, operações de campo, reconhecimento
geográfico, tratamento focal, perifocal, bloqueio, EPI, formas de controle, Programa
Nacional de Controle da Dengue). COVID-19. Doenças contagiosas: agente etiológico,
reservatório, hospedeiro, modo de transmissão, sintomas e medidas de controle.
Contaminação e Poluição. Doenças causadas pela contaminação das fezes: verminoses,
febre tifoide, amebíase e diarreias infecciosas. Controle ético da população de cães e
gatos: guarda responsável e controle populacional de cães e gatos. E ainda todos os
conteúdos tratados nas referências definidas no programa para esse cargo.
REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Controle de vetores: procedimento de
segurança. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 2001. Disponível
em: Acesso em: 13 de agosto de 2020. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção Primária à Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na
Atenção Primária à Saúde, versão 9. Brasília – DF, maio de 2020. Disponível em: Acesso
em: 13 de agosto de 2020.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica Vigilância em saúde. Manual de Vigilância e Controle da
Leishmaniose Visceral. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Série A. Normas e Manuais
Técnicos). Disponível em: Acesso em: 13 de agosto de 2020. BRASIL. Ministério da
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica Vigilância em
saúde. Guia de Vigilância em Saúde - Brasília - DF – Volume Único. 2017. BRASIL.
Disponível em: Acesso em: 13 de agosto de 2020. BRASIL. Ministério da Saúde.
Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da
Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde. Volume único. 2ª ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: Acesso em: 13 de agosto de 2020. BRASIL.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das
Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas
técnicas e operacionais. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: Acesso em: 13
de agosto de 2020. BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.508, de 28 de junho
de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial [da] União,
Brasília, DF, 29 jun. 2011. Disponível em: Acesso em: 13 de agosto de 2020. FIOCRUZ.
Educação
Profissional
em
Saúde.
Disponível
em:
http://www.epsjv.fiocruz.br/educacaoprofissional-em-saude/profissoes/agente-de-combatea-endemias. Acesso em: 13 de agosto de 2020. MOURA, Alexandre Sampaio; ROCHA,

Regina Lunardi. Endemias e Epidemias – Dengue, Leishmaniose, Febre Amarela,
Influenza, Febre Maculosa e Leptospirose. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
–
Nescon.
Disponível
em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3285.pdf. Acesso em: 13 de
agosto de 2020.

ANEXO IV
CRONOGRAMA

Inscrição: das 8h do dia 08 de fevereiro às 17h do dia10 de fevereiro de 2021
Divulgação inscritos: 11 de Fevereiro de 2021
Recurso contra indeferimento de inscrição: 12 de fevereiro até as 17h
Divulgação recurso inscrição:13 de fevereiro de 2021.
Prova: 14 de fevereiro de 2021
Divulgação do gabarito: 15 de fevereiro de 2021
Recurso contra o gabarito: 17 de fevereiro de 2021 até as 17h.
Divulgação recursos gabarito: 18 de fevereiro de 20211
Divulgação resultado final do processo seletivo: 19 de fevereiro de 2021.
Recurso quanto ao resultado final do processo seletivo: até 23 de fevereiro de 2021 as
17h.
Divulgação resultado dos recursos ao resultado final: 25 de janeiro de 2021.
Homologação: 26 de fevereiro de 2021.

