
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, EDITAL Nº 001/2019 – SEMSA 

EDITAL Nº 005/2019-SEMSA 

 

 

 2ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de 

Canaã dos Carajás, usando de suas atribuições legais e considerando a homologação do resultado final 

do processo seletivo público nº 001/2019, CONVOCA  os candidatos Aprovados e classificados e 

cadastro de reserva para apresentarem a documentação comprobatória exigida . Do referido Processo 

seletivo, com vistas a contratação por tempo indeterminado, observando as seguintes condições: 

 

 DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA:  

1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital deverão comparecer ao Prédio da secretaria 

Municial de Saúde, situada Avenida JK Bairro: Centro, Canaã dos Carajás /PA, no dia 4 de dezembro 

de 2019, no horário de 09:00 às 14:00 horas, no setor de Planejamento, para apresentação e entrega 

dos documentos abaixo relacionados, em conformidade com o  Edital N°001/2019 do Processo Seletivo 

Público, e para assinatura do Termo de Interesse de Vaga.  

➢ Diploma de conclusão do ensino médio ou Diploma de conclusão de curso técnico ou Diploma de 

conclusão do curso de graduação, devidamente registrados, fornecidos por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC;  

➢ Histórico Escolar de conclusão do ensino médio. 

➢ Certidão de Antecedentes Criminais; 

➢ Cópia autenticada em cartório ou acompanhada dos originais, dos documentos abaixo:  

• Documento de Identidade (RG);  

• CPF – Cadastro de Pessoa Física;  

• Documento que tenha participação no PIS/PASEP (contracheques, carteira do PIS ou PASEP; 

• CTPS/Carteira de Trabalho(copia da folha frente e verso – data de expedição;  

• Certificado Militar ou Reservista para os homens;  

• Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral;  

• Certidão de Nascimento ou Casamento;  

• Certidão de Nascimento do filho (s) até 24 anos;  

• Carteira de Vacinação do filho (s) até 07 anos; e  

• 01(uma) Foto 3X4, de frente e recente (colorida e sem data) 
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• Comprovante de endereço.  

• Declaração de Residência (para ACS) (modelo anexo) 

➢ Declaração relativa a não acumulação de cargos, ou funções públicas. (Modelo anexo);  

➢ Declaração de Bens. (Modelo anexo).  

1.1. Cada documento deverá vir em 02 cópias. 

 

1.2. Não serão recebidos documentos de forma parcial, só serão recebidos os documentos que estiverem 

em conformidade com o que exige o Edital N° 003/2019 – SEMSA, em seu item 1; e  

1.3. O não comparecimento  nos termos  do presente edital na data definida implicará na perda da vaga.  

 

DA AVALIAÇÃO MÉDICA:  

2. Os candidatos considerados aptos na fase documental serão direcionados a realização do Curso de 

Formação Inicial (Curso Introdutório) e posteriormente ao Exame Médico conforme Cronograma - Anexo 

II, do presente Edital.  

3. Os candidatos considerados aptos para realização do Exame Médico deverão comparecer com os 

seguintes exames médicos: HEMOGRAMA, GLICEMIA EM JEJUM, COLESTEROL TOTAL E 

FRAÇÕES, TRIGLICERÍDEOS, URINA ROTINA, TGO/ TGP, SOROLOGIA PARA HEPATITE, ANTI 

HBS, HBS AG, ANTI HCV E TIPAGEM SANGUÍNEA.  

 

4. Os candidatos habilitados em todas as fases do processo, incluindo Exame Médico, serão contratados 

observando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, respeitando rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos Aprovados e Classificados.  

 

5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sob forma de extrato, no Diário Oficial do Estado 

do Pará.  

 

 

 

 

Canaã dos Carajás, 29 de novembro de 2019. 

 

__________________________________ 

DAIANE CELESTRINI  OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA 076/2018 
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Anexo I 

DIA 04/12/2019 

CANDIDATOS APROVADOS,CLASSIFICADOS E CADASTRO DE RESERVA 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ORDEM NOME ÁREA DE ABANGENCIA 

1 SONIA MANGABEIRA B MATOS 
ÁREA 06- UBS José Caetano de Souza 

(JCS) 

2 DANIELA GONÇALVES DE AGUIAR ÁREA 08- UBS Residencial Canaã  (RC) 

3 CLAUDIANA BOAZ FERREIRA ÁREA 09- UBS Alto Bonito(AB) 

4 CLEANE SAMPAIO DA SILVA UBS Adelina de Jesus (AJ) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE BENS  
 
Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:  
( ) Não possuo bens a declarar;  
( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo: 

 

Casa, Apartamento ou Terreno 

Endereço  Data de aquisição  Valor de aquisição  Valor de venda atual  

    

    

 

Veículos 

Tipo  Ano  Data de aquisição  Valor de 
aquisição  

Valor de venda 
atual  
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Outros 

 

 
 

NOME COMPLETO:____________________________________________  
CARGO: _____________________________________________________  
Local e data: _________________________________________________  

 
__________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO 

 
Eu, ________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ______________________, declaro para os 
devidos fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função público em 
qualquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha 
nomeação para o cargo de ______________________________________________ deste poder.  
 
E por ser verdade, firmo a presente declaração.  

Canaã dos Carajás/PA, _______ de _________ de 2019.  
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 
ANEXO V 

TERMO DE INTERESSE NO CARGO 
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Eu, ____________________________________________, inscrito no CPF sob o nº 
_________________________, frente à aprovação no Processo Seletivo Público nº 001/2019 - 
SEMSA da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, confirmo o interesse no cargo de 
_________________________________________, nos termos da legislação municipal.  

 
Canaã dos Carajás, _______ de ____________ de 2019.  

 
____________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA  

(Modelo exclusivo para ACS)  

Eu, <nome completo sem abreviação>, portador (a) do RG nº <nº da carteira de 

identidade>, expedido em <data de expedição>, pelo <órgão expedidor>, inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº <nº do cpf>, candidato inscrito para a vaga de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, no Processo Seletivo Público, Edital nº 001/2019 - PMCC, para a Micro Área <área 

para a qual se inscreveu>, e para fins de atendimento do item 1.7.1. do Edital nº 001/2019-

SEMSA, que exige que local de trabalho do ACS será na área da comunidade 

pertencente a UBS ao qual fez sua inscrição, como também deverá ser o seu local de 

residência conforme Art. 6º inciso I da Lei 11.350/2006, atualizada pela Lei 13.595/2018, 

e quaisquer mudanças de endereço que não atendam ao especificado nos § 4º e § 5º do 

Art. 6 da mesma Lei, será motivo justo para o desligamento do ACS. DECLARO, junto a 

Secretaria Municipal de Saúde de CANAÃ DOS CARAJÁS, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 
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7.115/83), que desde a data de 18/09/2019 possuo residência fixa na <rua/avenida/etc, nº>, 

<conjunto, apto, bloco, etc>, Bairro <bairro>, CEP <cep>, na cidade de Canaã dos Carajás, 

Estado do Pará, conforme cópia de comprovação em anexo.  

Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no 

art. 299 do Código Penal:  

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.  

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o 

documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 

se o documento é particular.”  

CANAÃ DOS CARAJÁS (PA), ____ de __________ de 2019. 

 

____________________________________ 

<nome completo do declarante> 

 


