
 RETIFICAÇÃO

Edital 01/2023  SEMUS  - ANEXO I –  Publicado no DOM 3741 no dia 14.03.2023.

Onde se lê: 

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA (AG. DE ENDEMIAS) Cadastro Reserva R$ 2.604,00 Ensino Fundamental
Completo e haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada 40h .

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Cadastro Reserva R$ 2.604,00 Ensino Fundamental Completo e Residir
na área de atuação da equipe do ESF, desde a data da publicação do edital. Para o efetivo exercício da atividade, o
candidato deverá concluir, com aproveitamento, o curso de formação inicial e continuada, conforme inciso II do
artigo 6º da Lei 11.350/2006. 40h 

Leia-se:

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA (AG DE ENDEMIAS)
Ter concluído o ensino médio. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso
II do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá
comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos.(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) Ter
concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas;(Redação
dada pela Lei nº 13.595, de 2018) O curso de formação será ministrado após o processo seletivo e a participação é
obrigatório e o não aproveitamento suficiente do candidato resulta na desclassificação do processo. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Ter concluído o ensino médio. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso
II do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá
comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos.(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) Ter
concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas;(Redação
dada pela Lei nº 13.595, de 2018) O curso de formação será ministrado após o processo seletivo e a participação é
obrigatório e o não aproveitamento suficiente do candidato resulta na desclassificação do processo. Residir na área
de atuação da equipe do ESF, desde a data da publicação do edital.

Comissão de Processo Seletivo e Concurso Público


