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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/19 

 

EDITAL 11 – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE  

 

O MUNICÍPIO DE OUVIDOR, através da Comissão Especial de Processo Seletivo Público - CEPS, designada 

pelo Decreto n. 051/18, torna público a nomeação dos aprovados no concurso público para provimento das 

vagas dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), 

oportunidade em que faz a convocação para posse, nos termos seguintes: 

 

1. Em face da nomeação constante do Decreto Municipal nº 95/2019, de 1º de novembro de 2019, ficam 

convocados para posse e exercício dos cargos os seguintes candidatos aprovados no Processo Seletivo 

Público nº01/2019: 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF "JOSÉ ELISEU DA SILVA”-  MICRO-ÁREA 15 (ZONA RURAL) (1 
VAGA + 4  CADASTRO DE RESERVA) 

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO 
PROVA 

OBJETIVA 
CURSO DE 

FORMAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

1º AGS 170132 ALISSON STÊNIO JACOB 43,5 Aprovado Aprovado e Classificado 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF "NELIO EGÍDIO BALESTRA"-  MICRO-ÁREA 10 (JARDIM JK) E 
MICRO-ÁREA 1 (2 VAGAS + 6  CADASTRO DE RESERVA) 

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO TOTAL 
CURSO DE 
FORMAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

1º AGS 161647 CELIOMAR TIAGO DE FREITAS 45,0 Aprovado Aprovado e Classificado 

2º AGS 161713 MARILENE DE ARAÚJO 42,0 Aprovado Aprovado e Classificado 

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (3 VAGAS + 9  CADASTRO DE RESERVA) 

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO TOTAL 
CURSO DE 

FORMAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

1º ACE 169153 ANDRÉ LUIZ ESTRELA 51,0 Aprovado Aprovado e Classificado 

2º ACE 168925 BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 46,5 

Aprovado 

Aprovado e Classificado 

3º ACE 169418 RENATO LUIS GOMES 46,5 Aprovado Aprovado e Classificado 

 

2. Os candidatos convocados deverão comprovar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, que possui os 
requisitos para posse no cargo, inclusive exames médicos, devendo apresentar os seguintes 
documentos em cópias: 
a) Carteira de Identidade e CPF; 
b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) 
anos;  
c) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo 
masculino); 
d) Certidão de nascimento ou casamento; 
e) Cartão ou número de Cadastramento do PIS/PASEP; 
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f) 01 (uma) foto colorida tamanho 3x4 recente; 
g) Diploma, certificado ou documento de comprovação da conclusão do curso correspondente a 
escolaridade exigida para o cargo; 
h) Declaração de possuir disponibilidade para desempenho das atividades essenciais do cargo em 
jornadas de trabalho fora do expediente normal, inclusive nos finais de semana e feriados;  
i) declaração de exercício ou não de outro cargo público. Se for ocupante de outro cargo descrever os 
horários diários do trabalho; 
j) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos 
do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal. 2.2.   
k) Declaração de antecedentes criminais (fornecida pelo Cartório de Distribuição da sede do candidato); 
l) Laudo médico emitido pela Junta Médica Oficial do município acompanhado dos seguintes exames: 
Hemograma completo, Eletrocardiograma (com laudo, carimbo e assinatura do médico), 
Imunofluorescência para T.A (doença de chagas), Radiografia do tórax em PA e PERFIL (com laudo, 
carimbo e assinatura do médico), Tipagem Sanguínea, Uranálise, Glicemia (jejum), Uréia, Creatinina, 
VDRL, Colpocitologia Oncótica Parasitária (Prevenção Ginecológica), EAS,  PSA (para homens acima de 
40 anos). 
m) Laudo Psiquiátrico (exame psíquico detalhado emitido por médico psiquiatra).  
n)a critério do médico oficial poderão ainda ser solicitados outros exames pertinentes. 
o) declaração de bens. 
p) declaração de não acumulação de cargos. 

3. As despesas de todos os exames exigidos no subitem anterior serão custeados pelo candidato. 
4. O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e os exames exigidos neste 

Edital ou não comprovar os requisitos legais para posse, após assegurado o direito de ampla defesa e 
do contraditório, poderá  perder o direito à investidura no cargo. 

5. Após a entrega dos documentos acima relacionados, sendo constatado que o candidato não possui os 
requisitos legais ou for considerado inapto para desempenho das atribuições do cargo o candidato,  a 
nomeação tornar-se-á  sem nenhum efeito, ficando impossibilitada a posse no cargo. 

6. O candidato aprovado, quando nomeado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse, 
podendo ser prorrogado este prazo por uma única vez por igual período, mediante requerimento. Não 
ocorrendo a posse dentro do prazo previsto, sua nomeação será considerada sem efeito. 

7. O presente edital será publicado no placar, Diário Oficial e nos sites  www.itame.com.br e  

www.ouvidor.go.gov.br  

 

Prefeitura de Ouvidor, 01 de novembro de 2019. 

 

 

 

FREDERYCO LISBOA LOBO                                   GISELLE MARIA JACOB 

                    Presidente CEPS                                                     Secretária - CEPS 

 

 

 

WILIAM MANOEL DA SILVA 

Membro - CEPS 

http://www.itame.com.br/
http://www.ouvidor.go.gov.br/

