
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

     EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº5, DE 12 DE MAIO DE 2022 

ALTERA O EDITAL  nº. 001/2022 PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO ACE 

 
O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Peixe-Boi, Estado do Pará, 

Senhor João Pereira da Silva Neto, no uso de suas atribuições legais, na 

forma da lei, de acordo com o Edital N.º 001/2022, publicado no 

https://prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ de 07/04/2022, 

resolve: 

1 RETIFICAR o item 1.20 e 1.34 do edital, publicado no 

https://prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/portal-da-transparencia/, de 
07/04/2022.  

 

ONDE SE LÊ: 

1.20. A segunda etapa refere-se ao Curso Introdutório, de caráter 

eliminatório, e será composto por 10 ( vinte ) questões. 

 

2. SEGUNDA ETAPA 

 
CURSO Nº DE QUESTÕES TOTAL 

Conteúdo Específico - sobre curso 
introdutório de formação inicial e continuada 
de ACE 

10 10 PONTOS 

T O T A L 10 PONTOS 

 
LEIA-SE: 

1.20 A segunda etapa refere-se ao Curso Introdutório, de caráter 
eliminatório e classificatório, o candidato será submetido a 2 

avaliações: a primeira será uma prova objetiva  com 10 ( dez ) questões 

de 4 alternativas (A, B, C e D) e 1 prova discursiva (tipo relatório). 

 

2 SEGUNDA ETAPA 
 

CURSO 
INTRODUTÓRIO 

 
  PROVA 

Nº DE 
QUESTÕES 

 
       TOTAL 

 
 
Conteúdo Específico - sobre curso 

 
OBJETIVA 

 
10 

 
  10 
PONTOS 

https://prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
https://prefeituradepeixeboi.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
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ONDE SE LÊ: 

 
 

DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO 
1.34. O candidato com maior pontuação, será convocado a comparecer na 

data e local informados no Portal Transparência, munido dos documentos 

abaixo: 
 

▪ RG (cópia e original); 

▪ CPF (cópia e original); 

▪ Título de Eleitor (cópia e original) 

▪ Comprovante de votação da última eleição ( cópia e original ); 

▪ Carteira de Reservista (certidão militar) (cópia e original); 

▪ Comprovante de endereço (cópia e original) em nome do 
candidato, cônjuge ou genitores ou contrato de locação de imóvel ou 
declaração de residência que comprove o domicílio no município; 

▪ Carteira de Trabalho (cópia e original); 

▪ PIS/PASEP (cópia e original); 

▪ Certidão de nascimento/casamento/ declaração de união 
estável (cópia e original); 

▪ Certidão de nascimento dos filhos (cópia e original); 

▪ Comprovante de escolaridade (cópia e original); 

▪ Diploma (cópia e original); 

▪ 01 Foto 3x4; 

▪ Atestado de Saúde – Admissional. 

▪ Certidão Negativa de Antecedentes Criminal expedida pelas 
Justiças Estadual , Federal e polícia civil do estado do Pará. 

 
1.35. Não será aceita entrega parcial de documentos no ato da posse, 
sendo que a ausência de qualquer documento acarretará na 
desclassificação do candidato. 
1.36. O candidato convocado que não comparecer no prazo acima, será 
considerado desistente da vaga, podendo a Secretaria Municipal de Saúde 
chamar o próximo da lista, obedecendo rigorosamente a ordem de 
classificação de pontos para a devida substituição. 

1.37. O candidato aprovados e classificado será contratado por tempo 
indeterminado. 

 

LEIA-SE: 

DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO 
1.34. O candidato com maior pontuação no curso introdutório será 

introdutório de formação inicial e 
continuada de ACE 

 
DISCURSIVA 

 
1 

 
10 

PONTOS 

                                                                T O T A L 20  
PONTOS 
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convocado a comparecer na data e local informados no Portal 

Transparência, munido dos documentos abaixo: 
 

▪ RG (cópia e original); 

▪ CPF (cópia e original); 

▪ Título de Eleitor (cópia e original) 

▪ Comprovante de votação da última eleição ( cópia e original ); 

▪ Carteira de Reservista (certidão militar) (cópia e original); 

▪ Comprovante de endereço (cópia e original) em nome do 
candidato, cônjuge ou genitores ou contrato de locação de imóvel ou 
declaração de residência que comprove o domicílio no município; 

▪ Carteira de Trabalho (cópia e original); 

▪ PIS/PASEP (cópia e original); 

▪ Certidão de nascimento/casamento/ declaração de união 
estável (cópia e original); 

▪ Certidão de nascimento dos filhos (cópia e original); 

▪ Comprovante de escolaridade (cópia e original); 

▪ Diploma (cópia e original); 

▪ 01 Foto 3x4; 

▪ Atestado de Saúde – Admissional. 

▪ Certidão Negativa de Antecedentes Criminal expedida pelas 
Justiças Estadual , Federal e polícia civil do estado do Pará. 

 
1.35. Não será aceita entrega parcial de documentos no ato 
da posse, sendo que a ausência de qualquer documento acarretará 
na desclassificação do candidato. 
1.36. O candidato convocado que não comparecer no prazo 
acima, será considerado desistente da vaga, podendo a Secretaria 
Municipal de Saúde chamar o próximo da lista, obedecendo 
rigorosamente a ordem de classificação de pontos para a devida 
substituição. 

1.37. O candidato que tiver a maior pontuação será aprovado e contratado. 

1.38. Os cadastros reservas serão preenchidos pela ordem de classificação ao final 
do curso introdutório. 

 

 

Os demais itens do edital nº 01/ 2022, permanecem inalterados. 

Peixe-Boi 12 de maio de 2022. 

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO 

Prefeito de Peixe-Boi 

 

             


