
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2021 

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, por meio 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE convocar os candidatos 

aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021, 

conforme o edital n.º 003/2021, de 30 de novembro de 2021.  

1 - DA CONVOCAÇÃO - Os candidatos deverão comparecer no dia 

09/12/2021 no horário de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h e no dia 

10/12/2021 no horário de 08:00h às 12:00h,  munidos dos documentos em 

conformidade com o Item 14 do Edital nº 001/2021, no prédio da Secretaria 

Municipal de Saúde, sito na Rua Américo Lopes, nº 262, Bairro São Manoel, São 

Miguel do Guamá- Pará.  

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – Os documentos 

deverão ser apresentados em cópia autenticada em cartório ou em original 

acompanhados de cópia simples.  

a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio, reconhecido pelo MEC; 

b) Cédula de Identidade e CPF;  

c) Certidão de Registro civil;  

d) Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do Serviço Militar 
(se for do sexo masculino); 

e) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 24 anos; 

h) Carteira de Vacina dos filhos menores de 07 anos;  

i) Comprovante de endereço atualizado. O candidato aprovado para o 

Cargo de ACS deverá residir na área que irá atuar e comprovar conforme o Item 

3, Subitem 3.1, alínea h, do Edital nº 001/2021/Processo Seletivo Público;  

 

 

 



 

 

 

 

j) Declaração de quanto ao exercício de outros cargos, empregos ou 

função pública e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria 

e/ou pensão;  

3 - DA AVALIAÇÃO MÉDICA - Os candidatos deverão se submeter a 

avaliação médica do Município no dia 16 de dezembro de 2021, no horário de 

08:00 h as 12:00 h e 14:00h as 17:00h,  no Centro de Referência Especializado 

(CRES) , situado na Rua Américo Lopes, s/n, Bairro São Manoel, ao lado do 

Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. 

 3.1- Os candidatos deverão apresentar em ORIGINAL os exames abaixo 

especificados, os quais serão custeados pelo candidato:  

a) Hemograma Completo;  

b) Glicemia em Jejum,  

c) Beta HCG (para o sexo Feminino);  

d) Radiografia do Tórax AP (com laudo);  

e) Eletrocardiograma com laudo;  

f) Atestado de Sanidade para o exercício das atribuições do cargo, emitido 

por Psiquiatra ou médico com especialidade em Saúde Mental.  

4 - DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E EXAMES PARA 

AVALIAÇÃO MÉDICA - O Candidato que não apresentar quaisquer um dos 

documentos e exames para avaliação médica exigidos neste edital, implicará na 

eliminação do candidato conforme item 14, subitem 14.2  do Edital nº 001/2021. 

5 - DA HABILITAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 

POSTERIOR NOMEAÇÃO – O candidato considerado apto e habilitado após a 

apresentação dos documentos e avaliação médica, obrigatoriamente participará 

do Curso de Formação Inicial que será disponibilizado pela Secretaria Municipal 

de Saúde, em horário e local a ser informado ao candidato quando concluir o 

processo de habilitação. 

 

 

 



 

 

 

 

6 – DOS RECURSOS – Para interpor recursos, o candidato poderá fazê-

lo no dia 09 e 10 de Dezembro de 2021, de 9:00h as 11:00h, no prédio da 

Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Américo Lopes, nº 262, Bairro São 

Manoel. 

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Fica eleito o foro da comarca de São 

Miguel do Guamá para dirimir quaisquer questões em relação a medidas 

tomadas em conformidade com este Edital.  

I – Este Edital entra em Vigor na Data de Sua Publicação, revogada as 

disposições em contrário.  

São Miguel do Guamá-Pa., 08 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

FLÁVIO DOS SANTOS GARAJAU 
Secretário Municipal de Saúde 
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