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EDITALPREVISÃO PRELIMINAR DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMACÃO 
INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E 

 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) 
 
O MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAUDALHO - PE, e               
a Comissão de Seleção Pública, designada pela Portaria FMS nº 004/2019 de 31/01/2019 e retificada               
pela Portaria FMS nº 009/2019 de 27/02/2019, no uso de suas atribuições, informa sobre previsão de                        
convocação dos candidatos aprovados na Seleção Pública para provimento do Quadro Permanente                       
de Pessoal do Município para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) e AGENTE                             
DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), na forma do disposto no item 15 e sub-itens, listados abaixo,                               
conforme o Edital de abertura das inscrições Nº 01/2019, de acordo com as seguintes disposições: 
 
ITEM 15 DO Edital DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AGENTE               
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) e AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) 
 
Sub-item 15.1.4. – O local da Formação; o Conteúdo Programático e as datas da formação, serão 
apresentados no ato da Convocação, que ocorrerá da seguinte forma: 
Publicação de Edital de Convocação, contendo todas as informações e procedimentos 
necessários, no site https://www.paudalho.pe.gov.br/portal/, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhar tais publicações. 
Sub-item 15.1.5 – O Curso de Formação Inicial e Continuada, apenas de cunho ELIMINATÓRIO, 
excluirá o Candidato que não obtiver as frequências mínimas estabelecidas no subitem 
Sub-item 15.1.3. – Deste modo a frequência obtida pelo candidato não alterará a classificação 
alcançada quando da realização da prova objetiva na primeira etapa desta Seleção 

 
1. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1.1 Ficam inalterados os itens publicados no Edital de abertura do certame. 
1.2 A etapa para os Agentes de Combate a Endemias está concluída, com resultado final publicado 
1.3 A última etapa para os Agentes Comunitários de Saúde, está em andamento, conforme previsto              

no edital de abertura até a conclusão de todas as etapas. para publicação de edital com o                 
resultado final de todos os candidatos para a categoria profissional. 

1.4 A publicação do edital de convocação definitivo para o curso de formação inicial para os               
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias será publicado até o dia 18                
de outubro de 2019, condicionado ao resultado final de todas as categorias profissionais (ACE              
e ACS) 

 
 

Paudalho, 18 de setembro de 2019. 
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