COMUNICADO
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público para Agente
Comunitário de Saúde no município de Bom Jesus das Selvas, no uso de suas atribuições, em
respeito ao item 14.5 do Edital nº 001/2018 – Abertura de Inscrição e Vagas, vem informar que
receberá recursos relativos ao EDITAL Nº 006/2018 – RESULTADO FINAL – 1ª ETAPA (PROVA
OBJETIVA), com a respectiva comprovação de residência, até o dia 25 de maio de 2018.
Demais disso, lembramos que:
6.1 O candidato às vagas de Agente Comunitário de Saúde somente poderá
se inscrever para concorrer à vaga da sua área/microrregião em que reside.
7.1 Poderão se inscrever os candidatos que atendam aos seguintes requisitos
básicos:
a) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
b) Haver concluído o Ensino Médio;
c) Residir na área geográfica para a qual concorrerá à vaga (área), desde a
data da publicação do edital deste Processo Seletivo (art. 6º, I, Lei n°
11.350/2006).
7.8. O candidato, após efetuar a sua inscrição, aceita de forma tácita o inteiro
teor deste Edital, não podendo alegar o desconhecimento das regras contidas no mesmo.
12.1 Em qualquer fase do Processo Seletivo ou após a Seleção, caso seja
detectada alguma inverdade no cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos para a
inscrição, o candidato será automaticamente desligado ou eliminado do processo.
Em relação a este último subitem, há a permissão de que se prossiga, na
Segunda Etapa, a averiguação de denúncias quanto aos candidatos que supostamente se
inscreveram para áreas onde não residem.
Acrescenta-se que o candidato que apresentar declarações e/ou documentos
que não condizem com o Edital poderá sofrer responsabilização.
Por fim, em breve, serão divulgados os locais onde ocorrerão o Curso
Introdutório de Formação Inicial e Continuada, bem como, uma nova listagem de candidatos
que participarão da referida Etapa.

São Luís (MA), 24 de maio de 2018.
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