ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB
CONCURSO PÚBLICO 001/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Cariri/PB, no uso de suas atribuições, após
publicação do resultado definitivo da prova escrita objetiva, convoca os candidatos classificados no
cargo de Agente Comunitário de Saúde para participação no curso introdutório a ser realizado após
homologação do resultado, de acordo com o Edital do Concurso Público 001/2018 publicado em 30
de Julho de 2018.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
•

A relação de candidatos classificados consta no ANEXO I deste Edital de Convocação.

•

As microáreas correspondentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde constam no ANEXO II deste
Edital de Convocação.
REQUISITOS:

•

De acordo com o CAPÍTULO II – CARGOS E REQUISITOS - O Agente Comunitário de Saúde deverá de
acordo com o item 3.1 do mesmo capítulo:

I.

Residir na área da comunidade em que atuar, anterior à data de publicação do edital;

II.

Haver concluído o ensino médio;

3.2 Após a divulgação da homologação do resultado do Concurso Público os candidatos classificados para o
cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão participar de curso introdutório, sendo de caráter
obrigatório com frequência mínima de 80% (oitenta por cento) do total da carga horária, que é de 50
horas.

3.3. O candidato classificado no cargo de Agente Comunitário de Saúde que não comparecer ao curso
introdutório será eliminado.
3.4. Após análise da documentação comprobatória por parte da comissão do concurso e posterior diligência,
caso fique comprovado que o candidato não reside na localidade à qual se inscreveu para concorrer,
ele estará eliminado.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO:

•

Cópia dos documentos: Identidade e CPF

•

Comprovante de residência constando data anterior ou igual ao dia 30 de Julho de 2018 em nome do
candidato, de um dos genitores ou, se casado, de cônjuge, devendo ainda apresentar certidão de
casamento, ou de união estável. Servindo como comprovantes de residência, contas de água, luz,
telefone e demais documentos similares que possam aferir com certeza a moradia no endereço em
uma das microáreas constantes no anexo II deste edital de convocação;

•

Em caso de Aluguel deverá ser enviado cópia do Contrato de aluguel entre particulares com firma
reconhecida em cartório ou entre particular e imobiliária, devidamente autenticado em cartório;

•

Para os candidatos que residem na zona rural: conta de luz, telefone e demais documentos similares
que possam aferir com certeza a moradia no endereço mencionado na inscrição;

•

Os candidatos deverão encaminhar a documentação por intermédio dos Correios, via SEDEX à ÁPICE –
CONSULTORIA, situada à Av. Floriano Peixoto, 197, 1° andar, CEP: 58.400-165, Centro – Campina Grande;

•

Prazo máximo de envio: 14 de novembro de 2018, caso sejam enviados fora do prazo estipulado não serão
aceitos.

ÁPICE CONSULTORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI
31 de Outubro de 2018.

ANEXO I

1. Ficam convocados os seguintes candidatos classificados:

•

•

Microárea 2
CLASS.

Nº INSC.

NOME DO CANDIDATO

000001

0507024

WILLY IGOR CANTALICE VASCONCELOS

000002

0507016

JOSE VICENTE GUIMARAES NETO

000003

0507018

MARCIA RENATA DE ARAUJO FARIAS

Microárea 4

CLASS.

Nº INSC.

NOME DO CANDIDATO

000001

0201016

PAULO ROBERTO FERREIRA DE CASTRO

000002

0201023

ZILANE ROBERTA ARAUJO SOUSA

000003

0201020

RONAD SILVA DE SOUZA

ANEXO II

MICROÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Vagas

01

01

Microáreas

Microáreas 2 (Urbana)

Microáreas 4 (Rural)

Localidades abrangentes

• Rua Maria Mere Brandão
• Rua João Pessoa
• Rua Desembargador Brito
• Rua 15 de Novembro
• Rua José Leal Ramos
• Rua 7 de Setembro
• Rua Apolonio Cantalice
• Rua Amaro Lima
• Travessa Amaro Lima
• Poço das Pedras
• Sacramento
• Curral do Meio
• Cambira

