
 

 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008 
 
O Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, torna público a abertura das inscrições ao 
Concurso Público destinado a prover vagas do cargo de Agente Comunitário da Saúde, do Quadro Permanente 
de Pessoal, observadas as disposições da legislação vigente e, em especial da Lei Federal nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006 e Lei Municipal nº 1.590, de 20 de março de 2008, combinadas com o Decreto nº 3.144 de 04 
de fevereiro de 2002, que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital. 
  

1. DO CARGO E DAS VAGAS 
1.1  O cargo, a escolaridade mínima exigida, a jornada de trabalho, o número de vagas e o vencimento do 
cargo estão estabelecidos no quadro seguinte:  
 
Cargo Área Localidades Vagas Venci-

mento 
Carga 
Horária 
Semanal 

Requisitos 
para  

provimento 
do cargo 

1 Parte do Bairro São Sebastião e Bairro 
São Francisco 

1 

2 B.Miorando, Lª.Marchioro, São Cris-
tóvão e Parte Lª.Fernando Machado 

1 

3 Loteamentos Irmã Colonata, Flores-ta I, 
COHAB e Parte do Bairro São Sebastião 

1 

4 Bairro Nossa Senhora Aparecida 1 
5 Bairro Grambel 1 
6 Lot. Floresta II, Lª Julio de Castilhos e 

Parte do Bairro Grambel. 
1 

7 Linha Rui Barbosa 1 
8 Lª.Olinda, Lª São Cristóvão e Lª Zeni 1 
9 Lª. Saltinho e Lª. Santa Fé  1 
10 CTG, Lª .Palmira Maia, Lª .São Miguel e 

Parte do Bairro Grambel 
1 

11 Lª. Simões Lopes e Lª .Chapecó 1 
12 Lª. Zenaide Bertazo e Lª. Favaretto 1 
13 Linha Antinhas 1 
14 Linha Cairú 1 
15 Lª. Carola Maia II e Alto Rui Barbosa  1 
16 Lª. Três Casas, Lª. Martelli, Silo da ASM 

e Parte do Bairro Passo da Areia 
1 

17 Lª. Roncador, Lª. Esperança e parte da 
Lª. Esperancinha 

1 

18 Lª. Cotovelo, Lª. Barro Preto e parte da 
Lª Esperancinha 

1 

19 Lª. Monte Alegre e Lª Savaris 1 
20 Lª. Sede Querência e Lª Tarumã 1 
21 Lª. Abelardo Luz e Parte do Colina do 

Sol 
1 

22 Lª. Ipiranga e Alto Ipiranga 1 
23 Parte do Bairro três Palmeiras e Parte 

do Colina do Sol 
1 

24 Centro e Parte do Bairro Passo da Areia 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agente 
Comunitário 
De Saúde 

25 Bairro Ouro Verde e Parte do Bairro 
Três Palmeiras 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

420,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

40 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escolaridade 
Ensino 
Fundamental 
Completo; 
2. Residir na 
micro-área de 
atuação;  
3. Ter 
concluído curso 
introdutório de 
formação 
inicial e 
continuada. 

 

1.1.1 Os candidatos aprovados deverão apresentar para o exercício do cargo, certificado de conclusão do 
curso introdutório de formação inicial e continuada. 
 
1.1.2 Os candidatos aprovados até o limite de 03(três) classificados por vaga, não detentores do respectivo 
certificado, deverão participar, sem custo, do curso de qualificação a ser ministrado pelo município. 



 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 25 de abril de 2008 a 05 de maio  de 2008, na Prefeitura 
Municipal de Coronel Freitas, sito à Avenida Santa Catarina, nº 1022, centro, na cidade de Coronel Freitas-SC, 
no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, mediante o pagamento de taxa de inscrição, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais). 
 
2.2 O candidato interessado em inscrever-se no presente Concurso Público deverá proceder da seguinte forma: 

a) preencher corretamente a Ficha de Inscrição (Anexo II); 
b) O candidato deve retirar Documento de Arrecadação Municipal – DARM no setor de tributação 

desta Prefeitura Municipal, sendo que a taxa de inscrição deverá ser efetuada na conta corrente nº 11.195-4, 
Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC, agência 058-2; 

c) efetuar a inscrição, mediante a entrega da Ficha de Inscrição, comprovante do pagamento da taxa, 
cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do título de eleitor e dos respectivos comprovantes de 
votação da última eleição (primeiro e segundo turno) ou Declaração de “Situação Regular” fornecida pelo 
Cartório Eleitoral, comprovante de residência, todos acompanhados do documento original para conferência 
pela Administração. 

d) São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Públicas, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte 
brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

e) Ter idade mínima de 18 anos até a data do enceramento das inscrições do presente edital. 
 
2.3 No ato de Inscrição, o candidato ou pessoa autorizada receberá cópia do presente Edital e o comprovante 
de sua inscrição, o qual deverá ser, obrigatoriamente, apresentado juntamente com a carteira de identidade, no 
dia da realização das provas. 
 
2.4 O candidato poderá fazer sua inscrição pessoalmente ou por procuração, sendo que neste último caso, 
deverão ser apresentados o termo de procuração e a carteira de identidade do procurador, ficando a procuração 
anexada à ficha de inscrição. 
 
2.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
2.6 Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservadas 5% 
(cinco por cento) das vagas oferecidas. 
 

2.6.1 O candidato que quiser concorrer às vagas reservadas a portadores de necessidades especiais, 
deverá fazer a opção na ficha de inscrição, bem como apresentar comprovante de sua deficiência com as 
especificações das atividades com ela compatíveis. 
 

2.6.2 Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela enquadrada nas categorias previstas no 
art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.  
 

2.6.3 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e aplicação da 
prova. 
 

2.6.4 No ato da inscrição o candidato portador de necessidades especiais especificará se for o caso, a 
sua necessidade de adaptação para a realização da prova a ser prestada, respeitadas as características 
estabelecidas neste edital, não lhe cabendo qualquer reivindicação no dia da prova ou posteriormente, caso não 
faça esta especificação. 
 

2.6.5 Na falta de candidatos aprovados para provimento das vagas reservadas para portadores de 
necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais aprovados, obedecida a ordem de classificação. 
 

3. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
3.1 A homologação das inscrições será feita no dia 07 de maio de 2008 e publicada no mural da Prefeitura 
Municipal e no endereço eletrônico do Município de Coronel Freitas: www.coronelfreitas.sc.gov.br. 



 

 
3.2 O candidato que tiver sua inscrição indeferida não constará da lista publicada, podendo o mesmo entrar 
com recurso até o dia 09 de maio de 2008, endereçado ao Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento do Concurso Público, cujo protocolo deverá ser feito no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Coronel Freitas. 
 
3.3 No dia 12 de maio de 2008, será publicada a lista definitiva dos candidatos habilitados para o Concurso 
Público. 
 

4. DA PROVA OBJETIVA 
 

4.1 A prova objetiva será realizada no dia 08 de junho de 2008, das 8h30 às 11h30 da manhã, no Centro 
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Clube do Bolinha, localizado na Rua Paraíba, centro, 
cidade de Coronel Freitas (SC).  
 
4.2 A prova objetiva terá questões de múltipla escolha e elaborada a partir do programa previsto no Anexo I 
deste Edital. 
 

4.2.1 Cada questão terá 5 (cinco) alternativas e somente uma resposta certa. 
 
4.3 Na hipótese de anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos 
os candidatos. 
 
4.4 Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá estar no local indicado com, pelo menos, meia hora 
de antecedência em relação ao seu início, munido da Carteira de Identidade, Comprovante de Inscrição e 
caneta esferográfica na cor azul ou preta. 
 
4.5 O candidato que chegar atrasado ficará impedido de realizar a prova. 
 
4.6 Durante a realização da prova é vedada qualquer espécie de consulta, bem como o uso de máquinas de 
calcular, qualquer equipamento eletrônico e/ou aparelhos de comunicação - (celular e similares), sob pena de 
eliminação do candidato. 
 
4.7 Só será permitido ao candidato entregar sua prova depois de decorridos 30 (trinta) minutos do seu início. 
 
4.8 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar suas provas e retirarem-se do local ao mesmo 
tempo. 
 
4.9 Ao encerrar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA, devidamente assinado, 
e o caderno de provas. 
 
4.10 Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. 
 
4.11 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez), tendo todas as questões o mesmo peso, 
sendo sua nota expressa com 2 (duas) casas decimais. 
 
4.12 Não serão computadas questões da prova no CARTÃO-RESPOSTA que: 

a) contenha(m) mais de uma opção de resposta; 
b) contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s); 
c) não estiverem assinaladas; 
d) for(em) preenchida(s) fora das especificações ou assinaladas com caneta de cor diferente de 

azul ou preta. 
 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

5.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem Nota Final igual ou superior a 5,00 (cinco) 
pontos. 
 
5.2 Ocorrendo empate, será beneficiado o candidato: 
 
 



 

5.2.1 mais idoso; 
 

5.2.2 com o maior número de filhos. 
 
5.3 A listagem dos candidatos classificados será elaborada por micro-área e em ordem decrescente de nota. 
 
5.4 Será considerado reprovado no presente Concurso Público o candidato que, na escala de 0 (zero) a 10 
(dez), não atingir a média de 5,00 (cinco) pontos. 
 

6. DOS RECURSOS 
 

6.1 É admitido recurso quanto: 
6.1.1 ao indeferimento da inscrição; 
6.1.2 às questões da prova objetiva; 
6.1.3 ao resultado final do Concurso Público, para cada candidato. 

 
6.2 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas até 2 
(dois) dias após a ocorrência dos fatos mencionados nos subitens do item 6.1. 
 
6.3 Os recursos serão apreciados pala Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público, sendo que 
a empresa contratada fornecerá os elementos necessários ao julgamento, não cabendo recurso contra a decisão 
da comissão. 
 
6.4 Somente serão apreciados os recursos fundamentados, bem como que tiverem indicado o nome do 
candidato, número de sua inscrição e o endereço para correspondência. 
 
6.5 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será conhecido, sendo para tanto observada a data e 
hora do protocolo. 
 

7. DOS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS 
 

7.1 Os candidatos classificados no presente Concurso Público serão nomeados de acordo com a ordem de 
classificação. 
 
7.2 No caso de desistência formal da nomeação ou não comparecimento no prazo fixado no item 9.3, será 
nomeado o candidato seguinte da lista classificatória. 
 
7.3 O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem 
efeito. 
 
7.4 Por ocasião da posse, será exigida do candidato nomeado a seguinte documentação: 

a) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
b) estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino); 
c) comprovação de idade mínima de dezoito anos; 
d) atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo fornecido pelo Órgão Médico do 

Município; 
e) apresentar comprovação da escolaridade exigida; 
f) certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelo Foro da Justiça Estadual dos locais 

de residência do candidato nos últimos 5 (cinco) anos; 
g) cópia do comprovante de inscrição no CPF; 
h) cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
i) declaração de bens; 
j) declaração de acumulação de cargo público, quando for o caso, ou negativa de acumulação; 
k) cópia da carteira de identidade; 
l) cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
m) cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
n) declaração de endereço atualizado; 
o) uma fotografia 3x4; 
p) comprovação de residência na micro-área de atuação desde, no mínimo, a data da publicação 

do presente edital; 
q) comprovação de conclusão do curso introdutório de formação inicial e continuada; 



 

r) outros documentos previstos em lei.  
 
7.5 A não apresentação dos documentos comprobatórios listados no item anterior, dentro do prazo legal, 
tornará sem efeito o ato de nomeação. 
 
7.6 O candidato nomeado que não for considerado apto na inspeção de saúde física e mental terá o ato de 
nomeação tornado sem efeito e o seu nome excluído da lista em que figurar.  
 
7.7 Não será aceito, em nenhuma hipótese, recurso do julgamento obtido na inspeção de saúde. 
 

8. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 

8.1 Fica delegada competência à empresa que vier a ser contratada para a realização do concurso público, 
para:  

a) aplicar e corrigir a prova objetiva; 
b) prestar informações sobre o Concurso Público; 
c) avaliar e emitir parecer sobre os recursos; 
d) processar os resultados e emitir relatórios. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1 O gabarito contendo as respostas corretas de cada questão será publicado no Mural da Prefeitura Municipal 
e no endereço eletrônico do Município www.coronelfreitas.sc.gov.br,  no dia 09 de junho de 2008.  
 
9.2 O resultado final do concurso será publicado no mural público municipal e no endereço eletrônico 
www.coronelfreitas.sc.gov.br, a partir do dia 23 de junho de 2008. 
 
9.3 O candidato classificado será nomeado por Decreto, observada a ordem de classificação, e a convocação 
dar-se-á por meio de carta ao endereço fornecido pelo candidato, sendo esse endereço de inteira 
responsabilidade do candidato, o qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse. Após esse prazo 
perderá o direito à vaga. 
 
9.4 O presente Concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação e publicação 
do resultado, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 
 
9.5 A inexatidão de informações, falta de comprovação de requisitos e outras irregularidades havidas no 
decorrer do processo ou constatadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso, anulando todos os 
atos decorrentes da inscrição. 
 
9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Acompanhamento e Avaliação do Concurso 
Público, respeitada a Legislação Vigente.  
 
9.7 O Prefeito Municipal, antes de qualquer nomeação, a bem do interesse público, reserva-se do direito de 
anular o presente Concurso, caso seja constatada alguma  ilegalidade ou revogá-lo por conveniência 
administrativa. 
 
9.8 O presente concurso credencia o aprovado à nomeação durante o prazo de sua validade ou eventual 
prorrogação, obedecida à ordem de classificação, computada as vagas atuais ou que venham a surgir durante o 
prazo de validade do mesmo, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Município. 
 
9.8 Apesar das vagas existentes, os candidatos aprovados permanecem na simples expectativa de direito à 
investidura, os quais serão chamados de acordo com as necessidades do Município. 
 
 

Coronel Freitas, 18 de abril de 2008. 
 
 
 

  LENOIR JOSÉ PELIZZA 
     Prefeito Municipal 



 

ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
 
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 40 QUESTÕES 
 
Língua Portuguesa – 10 questões 
Interpretação de texto. Fonologia, Fonética, Morfologia e Sintaxe. 
 
Matemática – 10 questões 
Operações aritméticas. Resoluções de problemas simples. Percentagem 
 
Conhecimentos Gerais – 10 questões 
Aspectos Históricos, Geográficos, Políticos, Institucionais, Econômicos, Sociais, Culturais e Atualidades 
relacionados ao Município de Coronel Freitas, ao Estado de Santa Catarina, ao País e ao Mundo. Lei Orgânica do 
Município.  
 
Conhecimentos Específicos – 10 questões 
Anatomia e fisiologia do corpo humano. Normas Constitucionais sobre Saúde Pública (arts. 196 a 200). Sistema 
Único de Saúde – SUS – Leis nºs 8.080/1990 e 8.142/1990. Educação em Saúde. Imunizações. Doenças 
infecto-contagiosas. Doenças sexualmente transmissíveis. Saúde da Mulher e da criança. Assistência ao 
planejamento familiar. Programas de assistência integral à saúde da criança. Doenças existentes na região. 
Desidratação e desnutrição. Saneamento básico. Dengue (noções sobre diagnóstico, prevenção, 
tratamento,combate ao agente transmissor). Febre Amarela e Cólera. Noções sobre primeiros socorros. Normas 
Federais sobre o Programa Saúde da Família (PSF) e sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). Lei Federal nº 11.350/2006.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II  
 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2008 

 

Numero de Inscrição:    
 

Nº da Área: 
 

Cargo:         AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Cód. Cargo:  01.05 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 
CPF: 
 

Título Eleitoral: 

Estado Civil: 
 

Portador de Deficiência?     (     ) sim  (    ) não 
Especifique: 
 

Endereço: 
 

Bairro: 

Município: 
 

Estado:  Fone: (      ) 

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste concurso público, 
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

Local e Data: 
 

 

Assinatura do Candidato: 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .   

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL Nº 001/2007 
 

Número da Inscrição:      
 

Nº da Área: 

Cargo:         AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Cód. Cargo:  01.05 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 
Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de identidade no local da prova. 
Local e Data: 
 

 

Assinatura do Responsável: 
 

VIA DO CANDIDATO 

 

 

 


