
 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 4 AO EDITAL N. 01/2019 

 

O Prefeito do Município de Inhumas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, torna público o presente Edital Complementar que: 

1. Em função do exíguo prazo para cumprimento do estabelecido pela Portaria nº 2.436, de 21 de 

setembro de 2017 em seu item 6º que trata do credenciamento de Agentes Comunitários de Saúde – IV e 

da Portaria nº 1.551, de 1º de julho de 2019, publicada em 04/07/2019 no Diário Oficial da União 

Edição: 127 | Seção: 1 | Página: 75 Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro que credencia o 

município de Inhumas a receber incentivos financeiros referentes aos novos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), a Comissão do Concurso resolve retificar o Anexo I – CRONOGRAMA com alteração da 

data de realização do Teste de Aptidão Física (TAF) e do Curso de Formação para os cargos de Agente 

Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias, bem como as demais datas do concurso.  

 

2. A data do TAF altera dos dias 11 e 12 de janeiro de 2020 para o dia 7 de dezembro de 2019 e do 

Curso de Formação dos dias 6 a 16 de março de 2020 para os dias 17 a 22 de dezembro de 2019. 

 

3. A Comissão do Concurso informa que no dia de realização da Prova Objetiva será entregue no local 

de prova o pedido médico do teste de esforço ergométrico a todos os candidatos presentes para os cargos 

de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.  

 

4. No local e dia de realização do TAF estará disponível uma equipe médica para análise do Teste 

Ergométrico (Teste de Esforço) e emissão do atestado médico, de acordo com item 7.13. 

 

5. Os demais procedimentos previstos no Edital em relação ao Teste Ergométrico devem ser observados.  

 

Dessa forma, o Cronograma passa a vigorar com as seguintes datas: 

 

Onde se lê:  

24/11/19  REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 

25/11/19  Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

26 e 27/11/19  Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 
 

19/12/19 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da 

Prova Objetiva. 

 
 

20/12/19 

 
 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Disponibilização do boletim de desempenho e do Cartão-Resposta da Prova Objetiva. 

 Divulgação da convocação preliminar dos candidatos para o Teste de Aptidão Física. 



2 

 

 

 
 

23 e 24/12/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Prazo para interposição de recurso contra a convocação preliminar dos candidatos para o 

Teste de Aptidão Física. 

 

 

30/12/19 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a convocação preliminar dos 

candidatos para o Teste de Aptidão Física. 
 
 
 

07/01/20 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação da convocação final dos candidatos para o Teste de Aptidão Física. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização do Teste de Aptidão 

Física. 

 
08 e 09/01/20 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso para o 

cargo de Enfermeiro. 

11 e 12/01/20  REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 

14/01/20  Divulgação do resultado preliminar do Teste de Aptidão Física. 

 
15 e 16/01/20 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Teste de Aptidão 

Física. 

 
21/01/20 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

Teste de Aptidão Física. 

22/01/20  Divulgação do resultado final do Teste de Aptidão Física 
 
 

23/01/20 
 Divulgação do Edital de convocação para perícia médica dos candidatos que se 

inscreveram nos cargos com vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou 

solicitaram tempo adicional. 
 
 

27 a 31/01/20 
 Período de realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram concorrer 

às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 
 

04/02/20 
 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que solicitaram 

concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram tempo 

adicional. 
 
 

05 e 06/02/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica dos 

candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência 

e/ou solicitaram tempo adicional. 
 
 

11/02/20 

 
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 

perícia médica dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às Pessoas 

com Deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 Divulgação do resultado final da perícia médica dos candidatos que solicitaram concorrer 

às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 
 

12/02/20 

 Divulgação do resultado preliminar do concurso para o cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação da relação preliminar de convocados para o Curso de Formação para os 

cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação das orientações gerais e cronograma sobre o Curso de Formação para os 

cargos Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 
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13 e 14/02/20 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do concurso para o 

cargo de Enfermeiro. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar de convocados para o 

Curso de Formação para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente 

Comunitário de Saúde. 

 
 
 

18/02/20 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do concurso para o 

cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar de 
convocados para o Curso de Formação para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
 

19/02/20 

 Divulgação do resultado final do concurso para o cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação da convocação final para Curso de Formação para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

03/03/20  Homologação do concurso para o cargo de Enfermeiro. 

 
06 a 16/03/20 

 Período de realização do Curso de Formação para os cargos de Agente de Combate 

às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

18/03/20  Divulgação do resultado preliminar do Curso de Formação para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
 
 

19 e 20/03/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Curso de Formação 

para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
 

 

26/03/20 

 Divulgação das respostas do recurso contra resultado preliminar do Curso de 

Formação para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de 

Saúde. 

 Divulgação do resultado final do Curso de Formação para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
27/03/20 

 Divulgação do resultado preliminar do Concurso para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
30 e 31/03/20 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso para os 

cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
 

02/04/20 
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

Concurso para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de 

Saúde. 

 
03/04/20 

 Divulgação do resultado final do Concurso para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 
13/04/20 

 Homologação do Concurso para os cargos de Agente de Combate às Endemias e 

Agente Comunitário de Saúde. 

 

 

Leia-se:  

 

24/11/19  REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 

 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

25 e 26/11/19  Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva. 



4 

 

 

29/11/19 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva, para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da Prova 

Objetiva, para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de 

Saúde. 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva, para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Disponibilização do boletim de desempenho e do Cartão-Resposta da Prova Objetiva, para 

os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização do Teste de Aptidão Física. 

 Divulgação da convocação preliminar dos candidatos para o Teste de Aptidão Física. 

2 e 3/12/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva, para 

os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Prazo para interposição de recurso contra a convocação preliminar dos candidatos para o 

Teste de Aptidão Física. 

4/12/19 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva, para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de 

Saúde. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a convocação preliminar dos 

candidatos para o Teste de Aptidão Física. 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva, para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação da convocação final dos candidatos para o Teste de Aptidão Física. 

7/12/19  REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 

9/12/19 

 Divulgação do resultado preliminar do Teste de Aptidão Física. 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva para o cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da Prova 

Objetiva, para o cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva, para o cargo de Enfermeiro. 

 Disponibilização do boletim de desempenho e do Cartão-Resposta da Prova Objetiva, para 

o cargo de Enfermeiro. 

10 e 11/12/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Teste de Aptidão 

Física. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva, para o 

cargo de Enfermeiro. 

12/12/19 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do Teste 

de Aptidão Física. 

 Divulgação do resultado final do Teste de Aptidão Física. 

 Divulgação do Edital de convocação para perícia médica dos candidatos que se 

inscreveram nos cargos com vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram 

tempo adicional. 

 Divulgação da relação preliminar de convocados para o Curso de Formação para os cargos 

de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação das orientações gerais e cronograma sobre o Curso de Formação para os 

cargos Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 
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13/12/19 

 Realização da perícia médica dos candidatos, que solicitaram concorrer às vagas 

reservadas para Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que solicitaram 

concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram tempo 

adicional. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva, para o cargo de Enfermeiro. 

14 e 15/12/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica dos 

candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou 

solicitaram tempo adicional. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar de convocados para o Curso de 

Formação para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

16/12/19 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva, para o cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação do resultado preliminar do concurso para o cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da perícia 

médica dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às Pessoas com 

Deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 Divulgação do resultado final da perícia médica dos candidatos que solicitaram concorrer 

às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e/ou solicitaram tempo adicional. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra a relação preliminar de 

convocados para o Curso de Formação para os cargos de Agente de Combate às Endemias 

e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação da convocação final para Curso de Formação para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

17 e 18/12/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do concurso para o cargo 

de Enfermeiro. 

19/12/19 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do concurso para o 

cargo de Enfermeiro. 

 Divulgação do resultado final do concurso para o cargo de Enfermeiro. 

17 a 22/12/19 
 Período de realização do Curso de Formação para os cargos de Agente de Combate 

às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

23/12/19 
 Divulgação do resultado preliminar do Curso de Formação para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

26 e 27/12/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Curso de Formação 

para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

30/12/19 

 Divulgação das respostas do recurso contra resultado preliminar do Curso de Formação 

para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação do resultado final do Curso de Formação para os cargos de Agente de 

Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Divulgação do resultado preliminar do Concurso para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

2 e 3/01/20 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Concurso para os 

cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 
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7/01/20 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar do 

Concurso para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de 

Saúde. 

 Divulgação do resultado final do Concurso para os cargos de Agente de Combate às 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde. 

 Homologação do Concurso. 

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 

 

Inhumas, 12 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

João Antônio Ferreira 

Prefeito de Inhumas  
 


