
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO - SC 

Edital n.º 01/2021 de Processo Seletivo 
 
 

ATO nº 002 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 
DE PROCESSO SELETIVO 
 
O Senhor Ademilson Conrado, Prefeito do Município de Cerro Negro, no uso de suas 
atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e com 
o Instituto o Barriga Verde torna público o que segue: 
 

1. Altere-se no quadro III do Anexo I, a habilitação do cargo de Agente comunitário de Saúde, que passa a ter o 
seguinte teor: 

 

 

Habilitação 
Ensino Médio Completo e residir na área de atuação.[1] 
 
1.1.  Acrescente-se à habilitação a seguinte nota explicativa: 

[1] Conforme Lei Nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 são necessários para o exercício da atividade: “I - 
residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo 
público; II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 
quarenta horas; III - ter concluído o ensino médio. § 1º Quando não houver candidato inscrito que preencha 
o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com 
ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos....” 
O Curso de formação será ofertado pelo município após a contratação. Ou pode ser realizado gratuitamente 
em curso disponível no link https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=28 

 
2.  Altere-se o quadro do item 12.2., que passa a ter o seguinte teor: 

 

Item Formação em pós-graduação nos níveis de: Pontos por título 
Pontuação 

Máxima 

A 
 

Doutorado 2,00 pontos 

2,00 Mestrado 1,50 pontos 

Especialização (na área específica do cargo) 1,00 ponto 

 Pontuação máxima total da prova de títulos 2,00 

 
3. Corrija-se a numeração dos itens do edital a partir do subitem 15.24, dando a sequencia correta no restante 

da numeração. 
 
4. Os demais itens e cronograma do edital permanecem inalterados. 

 
CERRO NEGRO (SC), 23 de fevereiro de 2021 

 

Ademilson Conrado 
Prefeito de Cerro Negro 


