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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO PARA ACS E ACE   

URUAÇU/GO 

 

1. A PREFEITA MUNICIPAL DE URUAÇU/GO no uso de suas atribuições legais e estatutária, 

através da Comissão Municipal de Aplicação de Curso para ACS e ACE designado pela Portaria 

077/2015, convocado através do Edital nº 003/2014, nos termos do seu item 1.6, letra B.1 (1ª 

retificação do edital), vem CONVOCAR todos os candidatos aprovados e classificados no 

certame para, no período de 04 a 15 de maio de 2015, das 13:00 às 17:00h, no prédio da 

Secretaria Municipal de Saúde, sito à Av. Pedro Ludovico, s/n – Centro, formalizarem a 

matrícula ao curso de formação vinculados aos respectivos cargos de Agente Comunitário de 

Saúde e Agente de Combate à Endemias, conforme as exigências do art. 6º, inciso II, da Lei 

Federal nº 11.350/2006. 

 

2. A matrícula será processada pelo candidato(a) aprovado(a) e classificado(a), de forma gratuita, 

devendo ser apresentada a carteira de identidade em cópia. Também poderá ser procedida a 

matrícula por procuração onde a assinatura do outorgante contenha reconhecimento de firma 

em cartório e seja entregue cópia da RG do outorgado no ato da matrícula. 

 

3. Ao proceder à matrícula de forma presencial, o candidato receberá cópia do conteúdo do curso 

de formação, o qual consta como anexo da 1º retificação do edital do concurso. 

 

4. O candidato matriculado fará o curso de formação no período de 01 à 20 do mês de junho de 

2015, no prédio da Escola Municipal Pastor Johatam Moreira Guimarães, no seguinte endereço: 

Rua 300 Qd. 21  Lt. 07 – Setor Sul I, nesta cidade, no seguinte horário: das 19:00 às 22:00h. 

 

5. O candidato que não comparecer para fazer sua matrícula será declarado desistente do 

concurso público, sem direito a segunda chamada. 

 

6. No final do curso será aplicada prova escrita e objetiva, contendo 10 (dez) questões com 

respostas de múltipla escola. O candidato que não acertar no mínimo 50% das questões da 

prova, será eliminado do concurso público, na forma do Item 1.6, letra B.4 do Edital do 

Concurso 1º Retificação. 

 

7. O curso de formação; as provas de avaliação em caráter eliminatório; e o resultado final, bem 

como aferidas de recurso serão realizados por profissionais técnicos da Secretaria Municipal de 

Saúde, cujas designações serão divulgadas nos sites que deu notícia do concurso publicou, ou 

seja www.uruacu.go.gov.br. 

 

8. O resultado preliminar das provas será divulgado no site mencionado no dia 29/06/2015, e o 

final, no dia 06/07/2015. 

 

 

http://www.uruacu.go.gov.br/
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Qualquer recurso contra o resultado preliminar das provas do curso de formação 

deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde em até dois dias úteis após a data da divulgação 

da lista com as notas. 

 

 

CRONOGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO 

FASES DATA 

Período de inscrição 04/05/2015 a 15/05/2015 

Curso de Formação 01/06/2015 a19/06/2015 

Aplicação da Prova Objetiva 20/06/2015 

Divulgação do gabarito da prova objetiva 22/06/2015 

Resultado preliminar da prova objetiva 29/06/2015 

Recurso do resultado preliminar da prova objetiva 30/06/2015 e 01/07/2015 

Resultado definitivo da prova objetiva 06/07/2015 

 

 

Uruaçu – Go, 08 de abril de 2015 

 

SOLANGE ABADIA RODRIGUES BERTULINO 
Prefeita Municipal de URUAÇU/GO 

 
 
 
 

ADRIANA RODRIGUES CRISPIM 
Membro da Comissão Municipal de Aplicação do Curso para ACS e ACE 

 

 

DANIELA ZOCHI BOLLER DE SOUZA 
Membro da Comissão Municipal de Aplicação do Curso para ACS e ACE 

 

 


