
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, EDITAL Nº 001/2019 – SEMSA 

EDITAL Nº 002/2019-SEMSA 

 

                  HOMOLOGAÇÃO DO RESUTADO 

FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 

001/2019 – SEMSA, REALIZADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ 

DOS CARAJÁS – SEMSA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, Daiane Celestrini Oliveira, usando de 

suas atribuições legais e considerando o resultado final do processo seletivo público nº 001/2019 

da Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás apresentado pela  Comissão Especial 

do processo seletivo Simplificado público, publicado no dia 24 de outubro de 2019, no endereço 

eletrônico www.canaadoscarajas.pa.gov.br, após serem respeitados e praticados todos os atos 

que garantiram a legalidade e o bom andamento do certame e, também, respondidos todos os 

recursos administrativos impetrados, HOMOLOGA o resultado final do Processo Seletivo 

Público. 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO PUBLICO, 

concernente ao edital nº 001/2019-SEMSA, à vista do relatório apresentado pela comissão 

Especial do Processo Seletivo Público para o provimento de  70 (setenta) vagas, sendo 

22(vinte e duas) vagas imediatas e 48(quarenta e oito) vagas para formação de cadastro 

de reservas, para as funções públicas de Agente de Combate às Endemias (ACE) e 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), consagrando-se como exato e definitivo o resultado 

pulbicado no site da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás em 24/10/2019, hora 

homologado, conforme anexo I – Resultado final, deste Edital.  

 

1.1. As convocações, dos aprovados e classificados e do cadastro de reservas, para 

apresentação da documentação comprobatória de que atendem as exigências 
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editalícias, em conformidade com item 11 do edital do processo seletivo, serão 

realizadas obedecidas rigorosamente á ordem de classificação. 

2. O processo seletivo público terá validade pelo prazo de 02(dois) anos, contados a patir da 

publicação desta homologação, podendo ser prorrogado por igual período, para atender 

ao interesse público da Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás-SEMSA. 

3. Expeçam-se od Editais de Convocação para habilitação dos candidatos para o curso de 

formação Inicial e, posteriormente, nomeação dos candidatos classificados até o 

preenchimento das vagas disponibilizadas no Edital do Processo Seletivo Público. 

4. A relação nominal dos candidatos está dividida por cargo, sendo: Agentes Comunitários 

de Saúde – ACS, subdividido por UBS e área e Agente de Combat às Endemias-ACE. 

5. Determino a publicação deste edital, na integra, no mural da Secretaria Municipal de 

Saúde e no site da prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e dê-se ampla publicação 

e divulgação aos candidatos. 

6. Este Edital entra em vigor nesta data,  

 

Canaã dos Carajás, 24 de outubro de 2019. 

 

 

__________________________________ 

DAIANE CELESTRINI  OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA 076/2018 
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