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1ª RETIFICAÇÃO EDITAL 005/2017  
 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado, faz saber a todos quantos interessar, a 

publicação de RETIFICAÇÃO junto ao Edital nº 005/2017, efetuado para a Contratação para 

atender à necessidade de interesse público, na função de Agente Comunitário de Saúde, sob 

contrato de natureza administrativa, que obedece ao regime jurídico especial, constituído pela 

Lei Municipal nº 3.577/2010 e suas alterações posteriores. 

 

I - Fica retificado o Prefácio do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

 

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede no Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla (Av. Brasil, nº 
225, Jd. América), Fone/Fax (35) 3239-7143 (SARH), Três Corações - MG, inscrita no 
CNPJ 17.955.535/0001-19, através da Comissão Organizadora de Processo Seletivo 
Simplificado – COPSS, nomeada pela Portaria nº 151/2017, torna público a realização 
de Processo Seletivo Simplificado, visando a seleção de pessoal para contratação por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para 

compor as equipes do Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e 
Programa de Saúde da Família (PSF), nos locais constantes no Anexo II deste Edital, 
sob contrato de natureza administrativa que obedecerá ao regime jurídico especial 
constituído pelas Leis Municipais n. 3.482/2009 e 3.577/2010, suas alterações 
posteriores e demais leis aplicáveis, Lei Federal n. 11.350/2006, Portaria Ministerial n. 
1.886 de 18/12/97, e em especial, pelas disposições regulamentares contidas no 
presente Edital e seus anexos.” – GRIFOS NOSSOS 

 

LEIA-SE: 

 

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede no Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla (Av. Brasil, nº 
225, Jd. América), Fone/Fax (35) 3239-7143 (SARH), Três Corações - MG, inscrita no 
CNPJ 17.955.535/0001-19, através da Comissão Organizadora de Processo Seletivo 
Simplificado – COPSS, nomeada pela Portaria nº 151/2017, torna público a realização 
de Processo Seletivo Simplificado, visando a seleção de pessoal para contratação por 
tempo indeterminado, para atender a necessidade de interesse público, na função de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para compor as equipes do 

Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família 
(PSF), nos locais constantes no Anexo II deste Edital, sob contrato de natureza 
administrativa que obedecerá ao regime jurídico especial constituído pelas Leis 
Municipais n. 3.482/2009 e 3.577/2010, suas alterações posteriores e demais leis 
aplicáveis, Lei Federal n. 11.350/2006, Portaria Ministerial n. 1.886 de 18/12/97, e em 
especial, pelas disposições regulamentares contidas no presente Edital e seus 
anexos.” – GRIFO NOSSO 

______________________________________________________________________ 
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II - Fica retificado o Item 1.3 do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

 

“1.3 O processo seletivo tem por finalidade atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público.” – GRIFOS NOSSOS 

 

LEIA-SE: 

 

“1.3 O processo seletivo tem por finalidade atender a necessidade de interesse 
público.” 

_____________________________________________________________________ 

 

III - Fica retificado o Item 1.10 do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

 

“1.10 O contrato advindo deste Processo Seletivo Simplificado terá duração 
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogável por igual período, no interesse da 
administração municipal, nos termos da legislação vigente.” – GRIFOS NOSSOS 

 

LEIA-SE: 

 

“1.10 O contrato advindo deste Processo Seletivo Simplificado será por tempo 
indeterminado, durante a duração do Programa Saúde da Família, ressalvados 
os casos de rescisão contratual, inclusive por processo administrativo, nos 
termos da legislação vigente.” – GRIFOS NOSSOS 

______________________________________________________________________ 

 

IV - Fica retificado o Item 3.9 do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

“3.9 Ter concluído o ensino médio na data da contratação.” – GRIFOS 
NOSSOS 

 

LEIA-SE: 

 

“3.9 Ter concluído o ensino fundamental na data da contratação.” – GRIFOS 
NOSSOS 

______________________________________________________________________ 
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V - Fica retificado o Item 13.7 do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

 

“13.7 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 01 (um) ano, 
contado da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da Administração, mediante ato do Prefeito 
Municipal, conforme dispõe a legislação federal.” – GRIFOS NOSSOS 

 

LEIA-SE: 

 

 “13.7 O prazo de validade do presente processo seletivo será por tempo 
indeterminado, durante a duração do Programa Saúde da Família, ressalvados 
os casos de rescisão contratual, inclusive por processo administrativo, nos 
termos da legislação vigente.” – GRIFOS NOSSOS 

______________________________________________________________________ 

 

VI - Fica retificado o Item 13.22 do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

 

 “13.22  A contratação terá duração de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser prorrogado nos termos legais e 
declarada extinta quando não mais atingir a necessidade temporária e 
excepcional.” – GRIFOS NOSSOS 

 

LEIA-SE: 

            

“13.22 A contratação terá duração de acordo com o Programa Saúde da 
Família, podendo ser rescindido inclusive por processo administrativo, nos 
termos da legislação pertinente.”  - GRIFOS NOSSOS 

______________________________________________________________________ 

 

VII - Fica retificado o Item 1.2 do Anexo II do Edital nº 005/2017, e ONDE 

SE LÊ: 
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“1.2.        Requisitos: 

 
 

REQUISITOS COMPROVANTES 

 

Ensino médio completo 

 

Certificado de conclusão ou histórico 
escolar (original ou autenticado) 

 

Residir obrigatoriamente na área de 
abrangência dos bairros e logradouros 
atendidos pelo PSF 

Comprovante de endereço e investigação 
social 

 

 

LEIA-SE: 

  

1.2. Requisitos: 
 

 

REQUISITOS COMPROVANTES 

 

Ensino fundamental completo 

 

Certificado de conclusão ou histórico 
escolar (original ou autenticado) 

 

Residir obrigatoriamente na área de 
abrangência dos bairros e logradouros 
atendidos pelo PSF 

Comprovante de endereço e investigação 
social” 

 

______________________________________________________________________ 

 

VIII - Fica retificado o Anexo III do Edital nº 005/2017, e ONDE SE LÊ: 

 

“ANEXO III 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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19/01/2017 

 
Publicação do Edital 005/2017 de abertura e 
regulamento de Processo Seletivo Simplificado 
 

 
20/01/2017 a 26/01/2017 

 
Período de inscrições 
 

 
26/01/2017 

 
Apresentações dos Laudos Médicos – CNE 
 

 
27/01/2017 

 
Divulgação da relação de inscritos 
 

 
31/01/2017 

 
Divulgação das Datas, Locais e horários para 
realização da Prova Escrita e divulgação do 
complemento do Cronograma de Atividades” 

 

LEIA-SE: 

 

“ANEXO III 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 
19/01/2017 

 
Publicação do Edital 005/2017 de abertura e 
regulamento de Processo Seletivo Simplificado 
 

 
20/01/2017 a 29/01/2017 

 
Período de inscrições 
 

 
27/01/2017 

 
Apresentações dos Laudos Médicos – CNE 
 

 
30/01/2017 

 
Divulgação da relação de inscritos 
 

 
02/02/2017 

 
Divulgação das Datas, Locais e horários para 
realização da Prova Escrita e divulgação do 
complemento do Cronograma de Atividades” 

_____________________________________________________________________ 
Três Corações, 26 de janeiro de 2017 
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