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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE – 23ª CHAMADA 
 
 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG, de acordo com o item 12.3 do Edital do Processo 

Seletivo Público nº 01/2020, CONVOCA os candidatos aos cargos de Agente Comunitário de 

Saúde – ACS e de Agente de Combate às Endemias, abaixo relacionados, para 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, conforme data, local e horário, 

informados a seguir.  

 

O ingresso ao local de apresentação dos documentos só será permitido, obrigatoriamente, 

mediante o uso de máscara de proteção individual. 

 

Após a análise e aprovação da documentação apresentada os candidatos serão convocados 

para a Realização do Curso Introdutório – 2ª Etapa, caso ainda não tenha sido realizado, e 

para a Avaliação Médica – 3ª Etapa. 

 

De acordo com o item 12.3 do Edital:  

 

12.3 No ato da contratação no cargo o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os 

documentos a seguir relacionados, não sendo aceitos protocolos referentes a quaisquer dos 

documentos exigidos. Além disso, o candidato deverá apresentar o documento original para 

conferência e autenticação pelo Departamento de Pessoal:  

 

a) Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver, 

comprovando ter 18 anos completos;  

b) Fotocópia da certidão de nascimento e cartão de vacinação dos filhos menores de 14 anos, 

se houver;  

c) Fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional (Curso Superior) e 

CPF;  

d) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se possuir);  
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e) Exames médicos solicitados a critério da administração que permitam auferir que o 

candidato encontra-se apto para o cargo, através de Laudo Médico favorável, fornecido por 

junta médica indicada pelo Prefeito Municipal;  

f) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes e coloridas;  

g) Fotocópia do Título de Eleitor com quitação eleitoral ou Certidão de quitação Eleitoral;  

h) Fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino e 

com idade inferior a 46 anos);  

i) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 

exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;  

j) Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS): fotocópia do Comprovante de 

Endereço (atualizado e de no mínimo 6 (seis) meses anteriores à data da publicação do edital 

do processo seletivo público), comprovando a residência na área de abrangência da UBS 

definida no Anexo I. Serão aceitos como comprovante de endereço: conta de água, luz ou 

telefone em nome do candidato.  

k) Outros documentos complementares, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de 

Nova Lima/MG, quais sejam:  

- Atestado de Antecedentes Criminais 

- Carteira de Trabalho, que se no caso for a digital, tirar print da tela e imprimir.   

- Fotocópia do diploma escolar. 
 
No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato 
será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. O não 
comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável e irretratável do Processo Seletivo Público, fato comprovado pela Prefeitura 
Municipal através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento, conforme item 12.4 do 
edital. 

 

Os candidatos relacionados abaixo deverão entregar os documentos para análise 

nos dias 18/05/2022 e 19/05/2022, na Secretaria Municipal de Saúde, com endereço 

na Rua Santa Cruz, 58, Centro, Nova Lima/MG, (antigo Centro Ideal) no horário de 

09:00 às 16:00 horas, aos cuidados de Rafaela ou Caroline.  
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RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA  

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE 

 

ID INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO CARGO 

01 18516 KAROLAINE ALEXANDRINA VIEIRA DA ROCHA DUARTE ACS – UBS CASCALHO 

02 16176 CAMILA FERNANDA DA SILVA ACS – UBS RETIRO 

03 15686 ANA CLARA BRAGA DUARTE ACS – UBS SANTA RITA 

 
 

 

 IDEAP, 17 DE MAIO DE 2022. 


