
 

 

 

 

1 

ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DE GOIÁS 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2019 

ADITIVO Nº 001/2019 

 

A Prefeitura Municipal de PILAR DE GOIÁS- GO, pessoa jurídica de Direito Público, com sede 

na Praça das Cavalhadas. N° 401, PILAR DE GOIÁS, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 

Senhor Sávio de Sousa Soares Batista, no uso de suas atribuições legais, torna público 1º Aditivo ao 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2019, conforme segue: 

 

 

Artigo 1º - No Edital 001/2019 onde se lê “PROCESSO SELETIVO” leia-se PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO.  

 

Artigo 2º - No CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES no item 2. fica incluído as alíneas “k” e “l” e 

retificado o item 12: 

 

(…) 

k) Residir no Município desde a publicação do edital de processo seletivo público; ter concluído 

o ensino médio;  

l) Ter concluído com aproveitamento, curso de formação inicial com carga horária mínima de 

quarenta horas que será realizado pela Prefeitura de Pilar antes da homologação do Processo 

Seletivo. 

 

(…) 

12. Efetivado o pagamento da taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, mesmo diante de caso 

fortuito ou de força maior, serão aceitos pedidos de devolução do valor pago, salvo em caso de 

cancelamento do certame por força judicial, pagamento espontâneo, pagamento em duplicidade 

ou por conveniência da Administração Pública. 

 

Artigo 3º - Fica retificado o Anexo I - Relação dos cargos do PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO: 
 

 

Cód. 

 

Cargo 

Carga 

Horária 

semanal 

 
Requisitos Escolaridade 

 
Vencimento 

Base (R$) 

Vagas 

(*)AC 

Vagas 

(*)PCD 

Vagas 

(*)CR 

01 Agente Comunitário de 

Saúde Micro Área 08 – 

Distrito de Pilar Cruz 

40h Ensino médio completo e residir 

no Distrito de Pilar Cruz  

R$ 1.250,00 01 -- 01 

02 Agente de Combate às 

Endemias 
40h Ensino médio completo  R$ 1.250,00 02 -- 02 

TOTAL 03 -- 03 

 

 

Artigo 4º - Fica retificado ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS - Relação dos cargos 

do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 

01 Agente Comunitário de Saúde 

Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares 

ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 

sob supervisão do gestor municipal; 
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1 – utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade  

2 – promoção de ações da educação para a saúde individual e coletiva; 

3 – o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

4 - o estímulo à participação da comunidade nos políticas públicos voltadas para a área da saúde; 

5 - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 

6 - participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam 

a qualidade de vida. 

7 - Auxiliar a realização de pesquisa domiciliar para compor relatório de vetores 

de doenças.  

 

02 Agente de Combate às Endemias 

Exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos 

endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos; eliminação de focos, orientações gerais de saúde; 

prevenção da malária e da dengue e de outras com vetores comuns, promovendo apontamentos 

derivadas de pesquisa e emissão de relatórios, conforme orientações do Ministério da Saúde; 

acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias sob sua responsabilidade de acordo com 

as necessidades definidas pela Vigilância em Saúde. 

 

Artigo 5º - Em virtude das alterações, fica atualizado o cronograma das atividades:   

 

*ATIVIDADE DATAS E PRAZOS* 

Publicação do Edital 14/11/2019 

Período de inscrição  17/01/2020 a 17/02/2020 

Local de inscrição www.consulpam.com.br  

Solicitação de isenção 17 e 20 de janeiro de 2020 

Resultado do pedido de isenção 27 de janeiro de 2020 

Recursos contra o pedido de isenção 28 e 29 de janeiro de 2020 

Resultado do recurso contra o pedido de 

isenção 

31 de janeiro de 2020 

Homologação dos candidatos pagos  
 

28 de fevereiro de 2020 

Recursos contra homologação dos candidatos 

pagos, correções de dados e informações do 

candidato. 

02 e 03 de março de 2020 

Resultado dos recursos contra a homologação 

dos candidatos pagos, correções de dados e 

informações do candidato. 

06 de março de 2020 

Data das provas objetivas  22 de março de 2020 

Horário da Prova para cada turno A ser divulgado 

Gabaritos preliminares da prova objetiva  23 de março de 2020 

Recursos contra os gabaritos preliminares  24 e 25 de março de 2020 

Resultado dos recursos contra o gabarito 

preliminar 
06 de abril de 2020 

Relação dos candidatos aprovados nas provas 

objetivas  
07 de abril de 2020 

Recursos contra a relação dos aprovados 08 e 08 de abril de 2020 

Resultado final  15 de abril de 2020 

http://www.consulpam.com.br/
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Artigo 6º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019.  

 

 

PILAR DE GOIÁS- GO, 16 de janeiro de 2020. 
 

 

Sávio de Sousa Soares Batista  

Prefeito Municipal 


