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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 

A Prefeitura Municipal de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, torna público o presente Edital de convocação para o Curso Introdutório de Formação 

Inicial e Continuada de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, conforme 

estabelecido no item 9.1.2 do Edital de abertura do Processo Seletivo Público n° 001/2018 e nos termos da 

Lei Complementar nº 081/2017 e Lei Federal nº 11350/2006, alterada pela Lei 13.595/2018. 

A contratação do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias somente 

ocorrerá após conclusão, com aproveitamento, do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, com 

carga horária total de 20h. A frequência mínima será de 90% de presença na plataforma ead e 

aproveitamento mínimo de 50%, sendo este último a ser averiguado através de prova objetiva de múltipla 

escolha. 

I – DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. Da convocação: 

Ficam convocados para o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada de Agente 

Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias todos os candidatos aprovados e 

relacionados no resultado final do Processo Seletivo Público n° 001/2018, (ANEXO I desta 

convocação). 

2. Do curso introdutório: 

O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada de Agente Comunitário de Saúde e Agente 

de Combate às Endemias é de caráter eliminatório e terá a duração total de 20 horas.  

Os candidatos convocados deverão preencher a ficha de inscrição online para participação neste 

curso, impreterivelmente, no período de 10 de dezembro de 2018 à 11 de dezembro de 2018, até 

as 23:59 horas. 

2.1. Das inscrições: 

As inscrições deverão ser feitas pelo endereço eletrônico www.mdsconsultoria.com. 

a) No ato da inscrição o candidato deverá anexar um documento com foto, para futura 

emissão da Certificação. 

b) Apenas poderão se inscrever no respectivo curso os candidatados que foram 

aprovados no Processo Seletivo Público n° 001/2018. 
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c) No ato da inscrição o candidato deverá preencher todas as informações solicitadas de 

forma verídica e correta, podendo ser eliminado caso não cumpra esta 

obrigatoriedade. 

d) Os candidatos que não realizarem a inscrição, etapa que garante a confirmação da 

participação no respectivo curso, serão considerados como desistentes e, portanto, 

eliminados do processo. 

2.2. Das aulas: 

a) As aulas do respectivo curso serão disponibilizadas através da plataforma “Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – MDS Consultoria & Cursos em Saúde”. 

b) A aula inicial será no dia 17 de dezembro de 2018, às 19h00 através da plataforma 

especificada. 

c) Estarão disponíveis os materiais didáticos online e vídeo-aulas para os alunos, 

durante todo o período de capacitação. 

d) O conteúdo programático das aulas será liberado semanalmente, em Unidades de 

estudo. Cada unidade será composto por uma apostila online, vídeo-aulas (quando 

necessário), fóruns internos, tarefas e questionários. Nenhum material impresso será 

disponibilizado, pois todos os e-books estarão disponíveis para download na 

plataforma. 

e) O conteúdo curricular do respectivo curso será da seguinte forma: 

Etapa Cargo destinado Temas Carga horária 

UNIDADE I – INTRODUÇÃO 
ACS – Agente Comunitário 

de Saúde / ACE – Agente de 
Combate às Endemias 

- Princípios e diretrizes do SUS 
- Promoção da saúde 

- Conceito da Atenção Primária à 
Saúde 

- Conceito de Vigilância em Saúde 
- Política Nacional de Atenção Básica 

- Ética profissional e hierarquia 
organizacional 

- Conhecendo o território e a situação 
da saúde da população 

08:00 

UNIDADE II – AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E 

SUAS AÇÕES 

ACS – Agente Comunitário 
de Saúde 

- Processo de trabalho 
- Atribuições do ACS 

- Concepção de família 
- Integração com a comunidade 

- Visitas domiciliares e 
acompanhamento 

- Práticas de cuidado à saúde das 
famílias no território 

- Vetores: saúde da criança; do 
adolescente; da mulher; do homem; e 

do idoso. 
- Acompanhamento dos agravos e 

situações de saúde específicas: saúde 
mental; do trabalhador rural; bucal; 

hipertensão arterial e diabetes. 
- Ferramentas de trabalho (e-SUS) 

 

08:00 
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UNIDADE II – AGENTE DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS 

ACE - Agente de Combate 
às Endemias 

- Processo de trabalho e disseminação 
de dados sobre eventos relacionados à 

saúde 
- Atribuições dos ACE 

- Implementação de ações públicas 
para a proteção da saúde da 

população 
- Prevenção e controle de riscos, 

agravos e doenças 
- Mapeamento de vulnerabilidades 

- Fortalecimento das Linhas de 
Cuidado para as doenças 

transmissíveis, crônicas e afins 
- Concepção de território adscrito 

- Ferramentas de trabalho 
- Manutenção dos indicadores e 

registros obrigatórios 
 

08:00 

PROVA 
ACS – Agente Comunitário 

de Saúde / ACE – Agente de 
Combate às Endemias 

- Prova escrita (presencial) 04:00 

 

2.3. Da frequência: 

a) A frequência dos candidatos será calculada através da apuração do progresso dos 

mesmos nas tarefas propostas na plataforma. 

b) O candidato será informado de seu progresso durante todo o curso. 

c) Para aprovação no curso o candidato deverá ter participação de, no mínimo, 90% na 

nota geral das unidades (avaliação do progresso geral). 

d) O candidato que não atingir a porcentagem geral de 90% no progresso/frequência, 

perderá o direito à prova e será eliminado. 

e) Os professores do curso emitirão um relatório individual de cada candidato, com 

percentual de aproveitamento. 

f) O candidato deverá observar rigorosamente a plataforma do curso e suas respectivas 

datas limites de tarefas. 

g) A tarefa que não for entregue pelo candidato dentro do prazo estipulado pelo 

professor, será considerada como nota 0 (zero). 

2.4. Da prova escrita: 

a) O local da prova escrita, com horário e data, será divulgado através do site 

www.mdsconsultoria.com 

b) A prova escrita será composta por 20 questões, sendo estas relacionadas 

essencialmente com o curso. Todas serão de múltipla escolha, contendo 4 alternativas 

(A, B, C e D). 

c) Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a prova escrita. 

d) Não será permitido a realização da prova fora dos locais pré-estabelecidos pela 

empresa MDS Consultoria & Cursos em Saúde. 
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e) O não comparecimento do candidato no dia da prova, implicará automaticamente na 

sua reprovação e eliminação do processo. 

f) Não serão fornecidas informações por telefone, pertinentes às datas, locais, horários 

de realização de provas e/ou divulgação de resultados. O candidato poderá fazer uso 

do meio de contato disponibilizado, sendo este: cursodivisa@mdsconsultoria.com. 

g) É obrigatório, no dia da prova, que o candidato apresente um documento com foto. O 

descumprimento deste poderá implicar na proibição da realização da prova escrita. 

h) Serão entregues para cada candidato, no dia da prova, um caderno de questões com 

uma única folha de respostas. Ambas deverão ser entregues no término da prova. 

i) Todas as questões que apresentarem rasuras, no gabarito, serão eliminadas e 

consideradas como pontuação 0 (zero). 

j) O gabarito será divulgado em até 2 dias úteis após o dia da prova, através do site 

www.mdsconsultoria.com. 

k) Os candidatos deverão ter, no mínimo, 50% de aprovação na prova escrita. 

2.5. Dos recursos: 

a) Da classificação preliminar: caberá recurso para revisão da prova e pontuação 

atribuída ao candidato, no prazo de 48 horas após divulgação do gabarito. Admitir-se-

á um único recurso por item, para cada candidato, não sendo aceitos recursos 

coletivos. 

b) Os recursos serão julgados pelos elaboradores (professores, gerentes e 

administradores) do curso, que proferirão decisão fundamentada, se necessário com 

apoio técnico e jurídico da empresa. 

c) Os candidatos poderão solicitar vista de sua prova escrita com a finalidade de 

fundamentar seu recurso. O pedido de vista deve ser apresentado pelo próprio 

candidato através do e-mail: cursodivisa@mdsconsultoria.com. 

d) Se por força de decisão favorável a qualquer recurso, houver modificações de 

resultados, será revista a nota do candidato. Não serão admitidos recursos dessa 

modificação. 

e) Se do exame do recurso resultar anulação em questão, os pontos a ela 

correspondentes serão atribuídos aos candidatos, independente da formulação de 

recurso. 

f) O recurso deverá ser apresentado atendendo as seguintes formalidades: 

f.1) Digitado 

f.2) Enviado para o e-mail: cursodivisa@mdsconsultoria.com, conforme cronograma 

f.3) Conter indicação da questão, da responsabilidade do candidato e do resultado 

divulgado 

f.4) Conter argumentação lógica 

mailto:divisanova@outcenter.com.br
mailto:cursodivisa@mdsconsultoria.com
http://www.mdsconsultoria.com/
mailto:cursodivisa@mdsconsultoria.com
mailto:cursodivisa@mdsconsultoria.com


MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA 
Praça Presidente Vargas, nº 01 

37134-000 – Divisa Nova – Telefone (35) 3286-1200 
e-mail: divisanova@outcenter.com.br 

 

f.5) Conter indicação do nome completo do candidato, endereço (inclusive CEP), 

telefone para contato e assinatura do candidato. 

g) Os recursos apresentados em desacordo com todas estas condições estabelecidas 

no Edital, serão desconsideradas. 

h) O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

i) Não caberá recurso sobre a pontuação e/ou classificação final de outros candidatos. 

II – DA DIVULGAÇÃO 

3. Considerações: 

Todas as informações referentes ao curso, bem como a listagem dos candidatos aprovados, 

serão disponibilizadas no site da Empresa MDS Consultoria & Cursos em Saúde LTDA – 

www.mdsconsultoria.com. 

O resultado final será divulgado em até 03 (três) dias úteis após o término do prazo de julgamento 

dos recursos. 

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4. A aprovação no curso não gera direito de contratação imediata, devendo-se aguardar publicação 

para este fim, que será de acordo com a Classificação Final do Processo Seletivo Público - Provas 

nº 001/2018, homologada em 01/11/2018. 

5. Eventuais questões omissas serão decidas pela Comissão do curso. 

6. Todas as despesas relativas à participação do candidato no curso correrão às expensas do 

próprio candidato. O candidato não será remunerado, em hipótese alguma, pelo período em que 

estiver realizando o curso. 

7. Não serão cobrados, dos candidatos, quaisquer tipos de taxas para participação no 

referido curso. 

8. A nota final do curso não altera a ordem de classificação geral e final do Processo Seletivo Público 

nº 001/2018. 

9. Todas as publicações pertinentes à resultados, avisos, notas, entre outros assuntos relacionados 

ao curso, serão através do site www.mdsconsultoria.com. 

10. O curso será ministrado pela empresa MDS Consultoria & Cursos em Saúde, através da 

Secretaria Municipal de Saúde de Divisa Nova/MG. 

Divisa Nova, 06 de dezembro de 2018. 

 

Mirian Cristina Figueiredo 
Secretária Municipal de Saúde 
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