Realização
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL N° 03/2021/PMA/ACS-Retificações
A Prefeitura Municipal de Altamira (PMA), através da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), supervisionada
pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEMAF), torna pública a primeira retificação do Edital n°
01/2021/PMA/ACS, conforme este Edital, como se segue.
Onde se lê:
2.4 Agentes Comunitários de Saúde – ACS
REQUISITOS MÍNIMOS

✔ Residir na área da comunidade em que pretende atuar, na data da
publicação do edital do Processo Seletivo Público;
✔ Ter, no ato da posse, Ensino Médio Completo, permitindo-se ensino
fundamental no caso de não inscritos com ensino médio para a referida área;
✔ No caso de candidatos aprovados que possuam apenas o ensino

Vencimento Base
+ incentivo

R$ 1.550,00
(Reajuste conforme
Port.3.317, conforme
fundamental, os mesmos deverão concluir o ensino médio em até três anos após estabelecido pela Lei
a posse para continuarem no cargo;
Federal nº 13.708/2018
Ter, no ato da posse, idade mínima de 18 anos.

✔

Obs: Salário base conforme dispõe a Lei Federal nº12.994 – Institui o Piso
Nacional dos ACS.
Leia-se:
2.4 Agentes Comunitários de Saúde – ACS
REQUISITOS MÍNIMOS

✔ Residir na área da comunidade em que pretende atuar, na data da
publicação do edital do Processo Seletivo Público;
✔ Ter, no ato da posse, Ensino Médio Completo, permitindo-se ensino

fundamental no caso de não inscritos com ensino médio para a referida área,
nos termos do art. 6° parágrafo 1° e art. 9° da Lei 11.350/2006;
No caso de candidatos aprovados que possuam apenas o ensino fundamental,
os mesmos deverão concluir o ensino médio em até três anos após a
contratação para continuarem no cargo, nos termos do art. 6° parágrafo 1° e art.
9° da Lei 11.350/2006;
Ter, no ato da posse, idade mínima de 18 anos.

✔
✔

Vencimento Base
+ incentivo

R$ 1.550,00
(Reajuste conforme
Port.3.317, conforme
estabelecido pela Lei
Federal nº 13.708/2018

Obs: Salário base conforme dispõe a Lei Federal nº12.994 – Institui o Piso
Nacional dos ACS.

Onde se lê:

ANEXO II - CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS – ALTAMIRA/PA
Convocação ao curso preparatória de ACS – a ser aplicado pela equipe de saúde da
PMA
Período de realização do curso preparatório de ACS
Resultado do curso preparatório, com a devida eliminação apenas dos candidatos faltosos
e/ou que não frequentaram 75% da CH
Impressão do cartão com local de prova da 3ª etapa
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10/12/21
13 a 17/12/21
17/12/21
17/12/21
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19/12/21

Aplicação da prova objetiva da 3ª etapa
Publicação do gabarito da prova objetiva da 3ª etapa

20/12/21

Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva da 3ª etapa
Resposta dos recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva da 3ª etapa
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva da 3ª Etapa
Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva da 3ª Etapa

20 e 21/12/21
27/12/21
28/12/21
29/12/21

Resposta dos recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva da 3ª etapa

30/01/2022

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva da 3ª etapa

30/01/2022

Publicação do resultado final preliminar do processo seletivo
Interposição de recursos quanto ao Resultado final Preliminar do processo seletivo

03/01/2022
03 e 04/01/2022

Resposta dos recursos quanto ao Resultado Final Preliminar do processo seletivo

05/01/2022

Publicação do Resultado final Definitivo do processo seletivo

05/01/2022

Homologação do Resultado Final do processo seletivo e entrega do Relatório Final
do Processo seletivo pela FADESP a PMA

07/01/22

Leia-se:
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10/12/21
13 a 17/12/21
17/12/21
17/12/21
19/12/21
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Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva da 3ª etapa
Resposta dos recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva da 3ª etapa
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30/12/2021

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva da 3ª etapa

30/12/2021

Publicação do resultado final preliminar do processo seletivo
Interposição de recursos quanto ao Resultado final Preliminar do processo seletivo

03/01/2022
03 e 04/01/2022

Resposta dos recursos quanto ao Resultado Final Preliminar do processo seletivo

05/01/2022

Publicação do Resultado final Definitivo do processo seletivo

05/01/2022

Homologação do Resultado Final do processo seletivo e entrega do Relatório Final
do Processo seletivo pela FADESP a PMA

07/01/22

Altamira (PA), 15 de novembro de 2021.

Tatiana de Souza N. Galvão
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 593/2021
Prefeitura Municipal de Altamira/PA
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