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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 003/2020 

PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do art. 2º, inciso V, da Lei Municipal nº 977 de 08 
de Novembro de 2011, vem através do presente, publicar edital de convocação para 01 (uma) vaga de Agente 
Comunitário de Saúde para Contratação Temporária de 23/02/2021 até 28/03/2021, podendo ser prorrogado. A 
contratação de Agente Comunitário de Saúde será para o cumprimento de 40 horas semanais, com remuneração na 
importância de R$1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais). A contratação visa atender necessidades inadiáveis 
da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de servidora titular que encontra-se afastada por motivos 
legalmente justificados. Como para o exercício das atividades o Município necessita que os candidatos apresentem 
condições de saúde para o cargo e que não encontrem-se compreendidos nas hipóteses de grupo de risco de 
mortalidade aumentada de COVID-19. Diante do exposto, o Munícipio promove a convocação dos candidatos da lista 
do processo seletivo nº 003/2020 para contratação: 

 
Candidata convocada: 
 

  CANDIDATOS: 

2 JOSEANY TRINDADE SILVA 

 
A convocada se interessar deverá comparecer ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 

Chaves, localizado à Rua Padre Reis, 84, centro, na data de 22/02/2021, às 10h, apresentando documentos pessoais 
(CPF E IDENTIDADE) e atestado de aptidão ao exercício do cargo.  

 
Será habilitado à contratação o candidato melhor classificado na lista do processo seletivo entre os que se 

apresentarem e que observar as exigências deste edital de convocação. 
 
No ato de comparecimento, será lavrada ata registrando comparecimento da candidata, manifestação de 

interesse pela contratação e realização da contratação. 
 

 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 17 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Flavio Geraldo de Oliveira Pinto 
Secretário de Administração 

 
 

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 
Prefeito Municipal 


