
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO N° 003/2019

PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE

SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

RETIFICADO

O  MUNICÍPIO  DE  VITÓRIA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  por  meio  da  Secretaria  de  Gestão,  Planejamento  e
Comunicação (SEGES),  mediante  as  condições  estipuladas  neste  Edital  e  demais  disposições  legais  aplicáveis,  TORNA
PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL, DO CONCURSO PÚBLICO
ABERTO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2019, conforme as seguintes disposições:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde listados no Anexo I deste
Edital,  conforme disposto  no item 14.2.1,  do Edital  nº  03/2019,  para  o  curso introdutório de formação inicial,  de caráter
eliminatório e classificatório.

I - O Curso, com carga horária de 20 (vinte) horas, será ministrado em 05 (cinco) dias, a saber: de  28 e 29 de outubro e 03, 04
e 05  de novembro de , (segunda a sexta-feira), no horário de 18 às 22 horas, na Escola Técnica dos SUS de Vitória (ETSUS),
localizada na Rua Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria, Vitória – ES.

Art. 2º  Ficam convocados os candidatos aprovados para o cargo de Agente de Combate ás Endemias listados no Anexo II
deste Edital, conforme disposto no item 14.2.1, do Edital nº 03/2019, para o curso introdutório de formação inicial, de caráter
eliminatório e classificatório.

I - O Curso, com carga horária de 20 (vinte) horas, será ministrado em 05 (cinco) dias, a saber: dias 28 e 29 de outubro de
2020 e 03 a 05 de novembro de 2020 (quarta, quinta, terça, quarta e quinta-feiras, respectivamente), no horário de 18 às 22
horas, na Escola Técnica dos SUS de Vitória (ETSUS – Vitória - ES), localizada na Rua Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de
Santa Maria, Vitória – ES.

Art. 3º A prova teórica, para o para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, será realizada no dia 08 de novembro de
2020, na Escola Técnica dos SUS de Vitória (ETSUS – Vitória - ES), localizada na Rua Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de
Santa Maria, Vitória – ES, no período da manhã, com início às 8h e encerramento às 12h.

I  -  Os  portões  de  acesso  ao  local  de  prova  no  período  da  manhã  serão  abertos  às  07h  (horário  local),  e  fechados
impreterivelmente às 07h45min (horário local). NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.

Art. 4º A prova teórica, para o para o cargo de Agente de Combate ás Endemias, será realizada no dia 08 de novembro de
2020, na Escola Técnica dos SUS de Vitória (ETSUS – Vitória - ES), localizada na Rua Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de
Santa Maria, Vitória – ES, no período da tarde, com início às 14h e encerramento às 18h.

I  -  Os  portões  de  acesso  ao  local  de  prova  no  período  da  tarde  serão  abertos  às  13h  (horário  local),  e  fechados
impreterivelmente às 13h45min (horário local). NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.

Art. 5º O início das provas em cada período está previsto para 15 (quinze) minutos após o fechamento dos portões de acesso,
observado o horário local, e terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas.

Art. 6º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul
ou preta, fabricada em material transparente, e do seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM
FOTO.

Art. 7º Das regras de biossegurança relativas à Covid-19:

I -  Durante a realização do curso introdutório, e também da realização da prova teórica, é obrigatório e de responsabilidade
individual do candidato o uso de máscara facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face shield), durante todo período
de realização de cada etapa. Não serão fornecidas máscaras aos candidatos.

II – É obrigatório respeitar o distanciamento social entre as pessoas.

III – A temperatura corporal dos candidatos será medida em cada dia de realização do curso introdutório, e na realização da
prova teórica.

Art. 8º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Vitoria/ES, 29 de setembro de 2020.
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