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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

 

A Prefeita do Município de Piranguinho/MG, usando das atribuições legais – com a supervisão da 
Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 238 de 2019 
determina as seguintes retificações no Edital de Abertura das inscrições, especificamente nos itens 2.5 “Do Quadro 
de Funções”: 

 

*  Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos 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. 

** “Art. 7º O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: 

 I - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; (Redação dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018) 

 II - ter concluído o ensino médio. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

 § 1º Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso II 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. (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018) 

 

Piranguinho/MG, 01 de novembro de 2019. 

 

 

 

HELENA MARIA DA SILVEIRA 

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG 

 

a) Funções com Exigência de Ensino Médio 

Código/Função Vagas Requisitos 
Carga Horária 

Semanal 
Salário Prova (s) 

Valor de 
Inscrição 

1.01– Agente Comunitário de Saúde, áreas: 

1.01.01 – Bairro Grotão, Bairro 
Brejão,Tronqueiras e Mato Dentro de 
Cima. 

01 

Ensino Médio Completo e residir na 

área de atuação no momento da 
inscrição, a ser comprovado na 

posse e ter concluído com 
aproveitamento o curso de formação 

inicial, a ser ministrado após a 
homologação do concurso* 

40 horas 
Semanais 

R$ 1.250,00 Objetiva  R$ 62,50 

1.01.02 – Bairro Centro, Bairro São Pedro e 

parte Avenida JK. 
01 

1.01.03 – Parte da Rua Alferes Renó, Bairro 
Pedroso, Bairro Estação, Bairro 
Carneiros e Bairro Jardim Panorama. 

01 

1.01.04 – Bairro Santa Efigênia I e Santa 
Efigênia II. 

01 

1.01.05 – Bairro Beira Rio e Bairro Açude 01 

1.01.06 – Bairro Gomeiras e Laje. 01 

1.01.07 – Bairro Mato Dentro de Baixo, Bairro 
Pinhalzinho e Bairro Capote. 

01 

1.01.08 – Bairro Santa Bárbara I e Bairro Santa 
Bárbara II. 

01 

1.02 – Agente Epidemiológico 02 

Ensino Médio Completo e ter 
concluído com aproveitamento o 

curso de formação inicial, a ser 
ministrado após a homologação do 

concurso** 

40 Horas 

Semanais 
R$ 1.250,00 Objetiva  R$ 62,50 


