Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais nos termos da constituição federal, vem publicar o edital de CONVOCAÇÃO PARA
O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, conforme edital do concurso publico nº 001/2017, sendo:
– LOCAL DE APLICAÇÃO DO CURSO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antonio Fogaça de Almeida, 420A
CENTRO -SÃO MIGUEL ARCANJO – SP.
– CONVOCA-SE:
O curso introdutório será aplicado entre os dias 09/05/2018 e 18/05/2018, em período INTEGRAL,
tendo seu início às 08h00 e término as 17h00, com 01 intervalo para almoço de 60 minutos
(12:00/13:00h).
O curso totalizará 40 horas, sendo 08 horas diárias. O portão será aberto às 07h45, com 15 min de
antecedência ao horário inicial do período.
A avaliação no curso se dará da seguinte forma:
- Pela freqüência obrigatória de 100% no curso.
- Pela prestação das provas objetivas versando sobre os conteúdos apresentados durante
todo o curso. As provas objetivas serão realizadas diariamente e constarão de 10 (dez) questões de
múltipla escolha, com cinco alternativas cada, tendo uma única resposta correta; que será avaliada
na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos com duração de 01(uma) hora, totalizando portanto 05
provas objetivas diferentes. Será considerado habilitado o servidor que obtiver ao final das 05
(cinco) avaliações, a nota média mínima de 70% de acerto das questões que compõem a Avaliação
Integral do Curso.
- O Curso tem caráter eliminatório ou seja, , caso não atinja 100% de freqüência e 70% de
média nas avaliações será aberto procedimento administrativo para desligamento do mesmo
do quadro funcional da Prefeitura Municipal.
- Não haverá segunda chamada ou repetição do curso seja qual for o motivo alegado.
Observações:
Fica terminantemente proibida a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros aparelhos
eletrônicos nas dependências da Secretaria de Saúde durante a realização do Curso , exceto os
fornecidos pela Prefeitura Municipal, durante o período de treinamento. O servidor que for
surpreendido utilizando tais aparelhos será convidado a se retirar do local do curso e
consequentemente não atingirá 100% de frequência e não realizara a prova diária.
Durante a realização da prova não será permitido o uso do banheiro e a prova, uma vez entregue,
não poderá mais ser alterada.
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RELAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA O CURSO
INTRODUTÓRIO
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AGENTE COMUNITÁRIO
Candidato
Gilmara Aparecida de Almeida Julio
Eliza Rolim Machado
João Carlos Pinheiro Junior
Camila Stefany Campos

ESF
Gramadão
Vila Tomaz
Vila Tomaz
Vila Nova

Kátia Raskevicius
Secretaria Municipal de Saúde
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