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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PSS 001/2022 
 

 
 

A Secretária Municipal de Saúde no uso de suas atribuições torna público o 
resultado final do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de 
vagas para agentes comunitários de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo 001/2022/SEMSA devido o 
candidato Antônio Breno Nogueira não residir na área de atuação, conforme o art.  
  
5.8 – Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, além de atender as condições descritas nos itens 5.1 ao 5.7, deverão estar 
residindo e domiciliado, desde a data de publicação do edital, na área urbana ou na comunidade da zona rural em que pretende atuar, 
conforme tabela de distribuição de área e micro área da Estratégia de Saúde, disposta no Anexo I deste edital. E apresentar o comprovante 
de residência sendo o candidato, o próprio titular, no ato da convocação dos candidatos na Secretaria Municipal de Saúde. No caso em que 
o candidato não seja o titular do comprovante de residência, deverá apresentar uma declaração preenchida pelo titular da residência, sendo 
esta declaração autenticada em cartório, para comprovar tal informação, conforme anexo VI deste edital. 

 
Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde, convoca o candidato em cadastro 

reserva no PSS – 001/2022. 
 

PIQUIATUBA – MA 04 
Ruinaldo Castro Almeida Filho CLASSIFICADO 

 
 
E convoca o candidato descrito na tabela acima para a apresentação dos exames admissionais 
conforme o parágrafo 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS; inciso 17.5 – O candidato 
Classificado ao número de vagas ofertadas ao ser convocado deverá apresentar a 
documentação abaixo descrita, no prazo estipulado pela Administração, a fim de ser 
empossado: [...] g) Laudo médico subscrito por profissional credenciado pelo município, 
atestando a capacidade física e mental para o desempenho do cargo público Através dos 
seguintes exames: Hemograma completo, VDRL, Glicemia, E.A.S (urina), Parasitológico 
(fezes), Raio X do tórax, Raio X da Coluna Vertebral, Eletrocardiograma, HIV, Hepatite B e 
C, Sífilis (os exames podem ser realizados em estabelecimentos públicos ou privado 
devidamente autorizado a expensas do candidato) às 8h do dia 19 de janeiro de 2023, na 
Unidade de Saúde da Família Aline Siqueira e entregar documentação completa na Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde no horário de 8h às 12h do dia 20 de janeiro. 
 
 

Belterra, 11 de janeiro de 2023. 
 
 
 

______________________________ 
Edjane Medeiros Alves 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto 005/2023 
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