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Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

086 VANDUIR ANTÔNIO DA SILVA O candidato não apresentou, no ato da inscrição, cópia 

do certificado de conclusão de Ensino Médio. 

Apresentou cópia do certificado de conclusão de Ensino 

Fundamental e não comprovou a conclusão do ensino 

médio no prazo máximo de três anos. De acordo com o 

disposto nas letras c) e d) do subitem 5.2 do Edital 

001/2018, constam como requisitos básicos para a 

inscrição: c) haver o candidato concluído o ensino 

fundamental, quando não houver candidato inscrito que 

preencha o requisito previsto no item “d”, devendo 

comprovar a conclusão do ensino médio no prazo 

máximo de três anos. d) haver concluído o ensino médio 

com comprovação documental da instituição de ensino. 

Ocorre que, no ato da inscrição, houve candidatos que 

comprovaram documentalmente que concluíram o 

ensino médio. 

Em recurso administrativo, tempestivo, o candidato 

requereu a reconsideração da decisão que indeferiu sua 

inscrição, sob o fundamento de que sua inscrição 

encontra amparo legal na Lei n° 13.595/2018, Art. 8°, I 

e art. 15, II, acostando ao pedido cópia do Certificado de 

Capacitação, cópia de comprovantes de pagamento 

referentes a Janeiro e Fevereiro de 2017, de que exerceu 

atividades nesse período como Agente Comunitário de 

Saúde no Município e cópia da Lei n° 13.595/2018. A 

Comissão Especial Organizadora do certame considera 

que, de fato, o candidato comprovou documentalmente 

ter realizado o curso de 08 (oito) horas de formação 

inicial, o que não atende ao critério disposto no Inciso I, 

do Art. 8°, da Lei n° 13.595/2018, cuja carga horária 

deve ser de 40(quarenta) horas. Também não atendeu ao 

disposto no inciso II e § 1° do mesmo diploma legal, 

nem tampouco ao disposto nas letras c) e d) do subitem 

5.2 do Edital 001/2018. De acordo com esses 

dispositivos, é preciso que o candidato tenha concluído 

o ensino médio e quando não houver candidato inscrito 

que preencha o requisito previsto no inciso II do caput 

do Art. 8°, poderá ser admitida a contratação de 

candidato com ensino fundamental, que deverá 

comprovar a conclusão do ensino médio no prazo 

máximo de três anos. Quanto ao disposto no Art. 15, II, 

o candidato apresentou documentação comprobatória de 

exercício das atividades realizadas no período de janeiro 

a fevereiro de 2017 e não que estivesse exercendo as 

atividades na data da publicação da Lei n° 13.595/2018, 

ou seja, em 05/01/2018, conforme dispõe o seu inciso II. 

Sendo assim, não seria exigida do Agente Comunitário 

de Saúde a conclusão do ensino médio, se ele estivesse 

exercendo as atividades na data de publicação da 

referida lei. Portanto, o candidato não efetuou sua 

inscrição ao certame cumprindo rigorosamente todos os 

critérios básicos estabelecidos em lei e no Edital 

001/2018, razão pela qual está automaticamente 

excluído do Processo Seletivo Simplificado de Agente 

Comunitário de Saúde do Município de Datas-Edital 

001/2018, podendo, se assim o desejar, requerer de volta 

o valor pago pela inscrição. 

INDEFERIDO 

Datas, 15/03/2018 - VIVIANE DAS DORES ARAÚJO – Presidente da Comissão Especial Organizadora do PSS/ACS-Edital 001/2018. 
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RESPOSTA A PEDIDO DE INSCRIÇÃO AO PSS/ACS – EDITAL 001/2018 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Município de Datas/MG – Secretaria Municipal de Saúde 

Requerente Justificativa Resultado 

WILDEVÂNIA MAIZA DE ANDRADE Em Requerimento sem número, feito a punho e protocolado no 

Gabinete do Prefeito, em 15/03/2018, oito dias após o 

encerramento das inscrições, a interessada requer que seja deferida 

a sua inscrição ao Processo Seletivo Simplificado de Agente 

Comunitário de Saúde, argumentando que pagou a taxa de 

inscrição e que não possui Internet em casa para se manter 

informada e que ninguém falou que ela teria que preencher outros 

papeis, etc. 

De acordo com o item 5.1, do Edital 001/2018 – publicado no 

Diário Oficial do Estado, no site da Prefeitura de Datas, nos locais 

de costume da Prefeitura e disponível nos endereços citados no 

referido Edital - para efeito de inscrição, a requerente deveria ter 

preenchido o Formulário de Inscrição disponível na Prefeitura 

Municipal de Datas, no setor de Protocolos, ao qual deveriam ser 

anexados os documentos necessários, conforme especificado no 

item 5.3 do Edital, acondionados em envelope lacrado e 

protocolado na Prefeitura Municipal de Datas, contendo na parte 

externa a identificação do candidato, cargo pretendido e área onde 

pretendia atuar. De acordo, ainda, com o subitem 5.1.1, do mesmo 

Edital, a inscrição deveria ser protocolada na Prefeitura Municipal, 

no período de 05/03/2018 a 07/03/2018, no horário de 8h00 às 

11h00 e de 13h00 às 16h00, devendo os interessados procurarem o 

Setor de Tributos, no Prédio da Prefeitura, na Praça do Divino, n° 

10, 1° andar, Centro, para emissão da guia de recolhimento da taxa 

de inscrição no valor de R$10,00(dez reais), cujo pagamento 

deveria ser efetuado até o dia 07/03/2018. 

Assim, não há como permitir a participação da candidata que 

não realizou a inscrição, sob a justificativa de que ela não teve 

tempo hábil para realizar a inscrição, em razão de a mesma 

não possuir os serviços de internet ou de que algum servidor 

municipal deixou de informá-la de que teria de preencher 

outros papeis. Os motivos alegados não forram justificados 

pela candidata com a juntada de documentação que comprove 

a sua existência e correlação com o período de inscrição, a não 

ser o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, o qual 

por si só não justifica o deferimento requerido. Ademais, no 

caso em exame, o pedido carece do pressuposto recursal de 

tempestividade, em virtude da perda do prazo para inscrição 

na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado para o 

cargo de Agente Comunitário de Saúde de Datas/MG- Edital 

001/2018, já que o mesmo foi administrativamente 

protocolado além do prazo legal previsto para inscrição. 
Portanto, o candidato não efetuou sua inscrição ao certame 

cumprindo rigorosamente todos os critérios básicos estabelecidos 

em lei e no Edital 001/2018, já que não apresentou, 

tempestivamente, toda a documentação necessária para a inscrição, 

razão pela qual esta Comissão indefere o pedido de inscrição da 

requerente ao Processo Seletivo Simplificado de Agente 

Comunitário de Saúde do Município de Datas-Edital 001/2018, 

podendo a mesma, se assim o desejar, requerer de volta o valor 

pago pela inscrição. 

INDEFERIDO 

 

Datas, 15/03/2018 

VIVIANE DAS DORES ARAÚJO 

Presidente da Comissão Especial 


