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DTA/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

EDITAL N° 253, DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de 
Pessoas, nos termos dos Processos nº 25.742-4/2015, faz saber que realizará Concurso Público 
para provimento do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, de acordo com as instruções a 
seguir. 

 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações sendo 
sua execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 
com supervisão da Comissão Especial do Concurso. 

1.2. O cargo, número de vagas, carga horária semanal, vencimentos e os requisitos para 
preenchimento são os estabelecidos na tabela que segue: 

 

Cód. 
do 

Cargo 
Cargo Vagas Escolaridade / Requisitos 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário Base + 
R$ 272,00 
(Auxílio 

Transporte) + 
R$ 462,00 
(Cartão 

Alimentação) 

 

253-1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

37 

Vide 
Observações 

2 

- Ensino Fundamental 

Completo. 

- Residir na área 

geográfica de 

abrangência (1). 

- Haver concluído com 
aproveitamento o curso 
introdutório de formação 

inicial e continuada. 

40 horas 1.375,70 

(1) Em cumprimento ao disposto no art. 6, inciso I, da Lei Federal 11.350 de 05 de outubro de 2006 e do 

estabelecido no Art.1° da Lei Municipal 2.387 de 21 de novembro de 2006, as vagas de Agente Comunitário 

de Saúde estão distribuídas nas seguintes áreas geográficas do município, de acordo com o Anexo I, deste 

Edital. 

Obs: Unidades de Saúde do Município (verificar quais bairros fazem parte de cada Unidade de Saúde no 

Anexo I deste Edital) 

AGAPEAMA; ANHANGABAÚ, CAXAMBÚ, CENTENÁRIO; CENTRAL, COLÔNIA, COMERCIAL; CORRUPIRA; ELOY 

CHAVES; ESPLANADA, FAZENDA GRANDE; GUANABARA, HORTOLANDIA; IVOTURUCAIA; JARDIM DO LAGO; 

JUNDIAÍ MIRIM, MARINGÁ; MARLENE; MORADA DAS VINHAS; NOVO HORIZONTE; PITANGUEIRAS, RAMI, RETIRO; 

RIO ACIMA; RIO BRANCO, RUY BARBOSA; SANTA GERTRUDES - ESF; SANTA GERTRUDES – UBS, SÃO CAMILO; 

SARAPIRANGA, TAMOIO; TARUMÃ; TRAVIÚ, TULIPAS; VILA ANA, VILA APARECIDA e VILA ESPERANÇA. 

(2) As vagas estão distribuídas entre as Unidades de Saúde acima descritas e constam do Anexo I deste 

Edital. 

1.3. Os Anexos deste Edital são os que seguem: 

1.3.1. Anexo I – Distribuição das Áreas Geográficas do Município. 

1.3.2. Anexo II - Descrições sumárias das atribuições do cargo. 
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1.3.3. Anexo III – Programas das Provas. 

1.3.4. Anexo IV – Formulário para interposição de recursos. 

1.3.5. Anexo V – Formulário para solicitação de condição especial para realização das provas. 

1.4. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais, Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010 e 
alterações, e demais normas aplicáveis ao funcionalismo público municipal, das vagas 
relacionadas na Tabela do item 1.2, nesta data, e mais as que vagarem ou que forem criadas 
durante o prazo de validade do Concurso Público e serão providas mediante admissão dos 
candidatos nele habilitados. 

1.5. A jornada de trabalho a ser cumprida estará sujeita à prestação da carga horária mencionada 
na Tabela do item 1.2, em turnos diurno ou noturno, podendo incidir em sábado, domingo e 
feriado, conforme o cargo, no âmbito da Prefeitura do Município de Jundiaí, de acordo com as 
necessidades e conveniências administrativas. 

1.5.1. Observados os critérios de conveniência e necessidade a jornada referida no item 1.5, 
poderá ser reduzida ou ampliada nos termos da lei.  

1.6. Os vencimentos mencionados na Tabela do item 1.2 referem-se ao mês de agosto de 2015 e 
serão reajustados de acordo com os percentuais aplicados pela Prefeitura aos vencimentos 
dos servidores públicos municipais da mesma categoria. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES GERAIS 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
retificações, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca das 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o 
Concurso Público. 

 

2.3 Os candidatos deverão, ao inscreverem-se, indicar a qual área geográfica concorrem, 
dentre as oferecidas (Anexo 1). A área indicada por ocasião da inscrição deverá 
obrigatoriamente ser a que o candidato reside, sob pena de eliminação do mesmo do 
concurso. 
 

2.3.1 Os candidatos aprovados deverão comprovar a respectiva residência quando convocados. 

2.4 O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação 
no Concurso Público e no ato da contratação, irá satisfazer as seguintes condições: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição 
Federal e nos termos da Lei Complementar nº 535, de 05 de novembro de 2013; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 

d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 

e) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo e, quando se tratar de 
profissão regulamentada, no ato da posse, apresentar o competente registro de inscrição 
no respectivo órgão fiscalizador; 

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, 
achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) ser julgado apto, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-admissional, de caráter 
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de 
aptidão física e mental; 

h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, função pública ou 
cargo, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal; 



 

 

 3 

i) preencher as exigências para provimento do cargo segundo o que determina a Lei e a 
Tabela do item 1.2 do presente Edital; 

j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em 

consequência de processo administrativo – disciplinar. 

2.5 No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos itens 2.3 e 
2.4, deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para 
ingresso no quadro de servidores da Prefeitura, sob pena de desclassificação automática, não 
cabendo recurso.  

2.6 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet no período de 14 setembro 
de 2015 a 08 de outubro de 2015. 

2.6.1 O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional, a critério da Comissão do Concurso Público e do IBAM. 

2.6.2 A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 
todos os efeitos legais a comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br. 

2.7 O valor da inscrição é de R$ 48,00 (quarenta e oito reais). 

2.8 Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende 
concorrer, conforme tabela constante do item 1.2 deste Edital 

2.9 As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura de Jundiaí e ao Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal – IBAM o direito de excluir do Concurso Público aquele que não 
preencher esse documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos 
ou falsos, sob as penas da lei. 

2.10 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do cargo. 

2.10.1 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga. 

2.11 Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for 
o motivo alegado. 

2.12 Não será concedida isenção da taxa de inscrição. 

2.13 Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o 
disposto neste Edital. 

2.14 O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova, 
deverá solicitá-la, por escrito mediante preenchimento do formulário constante do Anexo IV 
deste Edital, que deverá ser encaminhado por SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – 
aos cuidados do IBAM-SP – Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. Prefeitura de 
Jundiaí – CONCURSO PÚBLICO nº 253/2015 no mesmo período destinado às inscrições (de 
14/09/2015 a 08/10/2015), IMPRETERIVELMENTE. 

2.14.1 Para efeito do prazo estipulado no item anterior, será considerada a data de postagem fixada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial: 

Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 
Concurso Público nº 253/2015 – Prefeitura de Jundiaí 
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico 
Caixa Postal 18.120 
CEP 04626-970 

2.14.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, anexar ao requerimento o laudo médico (original 
ou cópia autenticada), atualizado, que justifique a solicitação de condição especial 
solicitada. 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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2.14.3 O candidato que não enviar seu requerimento de solicitação de condição especial para a 
realização da prova juntamente com o laudo mencionado no item anterior até o término das 
inscrições,seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida. 

2.14.4 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 
do pedido. 

2.15 A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 

2.16 A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto 
no Capítulo 3 do presente Edital. 

2.17 O candidato que tenha exercido efetivamente a função de jurado a partir da vigência da Lei 
Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso 
Público, poderá solicitar, esta opção para critério de desempate. 

2.17.1 O documento comprobatório do descrito no item 2.17 deverá ser entregue, pessoalmente ou 
por procurador, durante o período de inscrição no Setor de Protocolo – Paço Municipal, 
situado na Avenida da Liberdade s/nº - Térreo, das 8 às 17 horas. 

2.17.2 O candidato que não atender ao item 2.17 e 2.17.1 deste Capítulo, não terá sua condição de 
jurado utilizada como critério de desempate. 

2.18 O (A) candidato (a) poderá solicitar a inclusão e uso do nome social para tratamento, 
devendo, no período destinado à inscrição, entrar em contato com o IBAM, através do 
endereço eletrônico: atendimento@ibamsp.org.br, e indicar o nome social pelo qual deseja 
ser tratado, sendo o único responsável pelas informações prestadas. 

2.18.1 Quando das publicações dos resultados e divulgações no site do IBAM, será considerado o 
nome civil. 

2.18.2 O (A) candidato (a) que não efetuar a solicitação mencionada no item 2.18 no período 
destinado às inscrições não poderá alegar prejuízo ou constrangimento. 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET: 

2.19 Para inscrever-se via Internet, das 9 horas do dia 14/09/2015 às 23h59min do dia 
08/10/2015 (horário de Brasília) o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br, através dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar 
sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.19.1 Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 
dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.19.2 O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br 
deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do 
preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line; 

2.19.3 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição (ver item 2.6) em qualquer banco 
do sistema de compensação bancária, de acordo com as instruções constantes no endereço 
eletrônico, até a data do vencimento do boleto bancário: 09/10/2015. 

2.19.4 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio 
candidato ou débito em conta corrente de bancos conveniados. 

2.19.4.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a 
respectiva compensação. 

2.19.4.2 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á sem efeito a 
inscrição. 

2.19.5 O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária. 

2.19.6 O IBAM e a Prefeitura de Jundiaí não se responsabilizam por pagamentos feitos em 
Supermercados, Lojas e Casas Lotéricas. 
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2.19.7 O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 09/10/2015, caso contrário, 
não será considerado. 

2.19.8 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 
localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.19.9 O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar para 
a confirmação do débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor 
agendado (e consequente crédito na conta do IBAM) a inscrição não será considerada 
válida. 

2.19.10 A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto, o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados 
da inscrição efetuada pela Internet estão corretos, se foram recebidos e se o valor da 
inscrição foi creditado. 

2.19.11 Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no 
link “área do candidato” digitar seu C.P.F e data de nascimento. Para tanto é necessário 
que o candidato cadastre esses dados corretamente.  

2.19.11.1 Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição, deverá entrar 
em contato com o IBAM por e-mail: atendimento@ibamsp-concursos.org.br. 

2.19.11.1.1 O email enviado ao IBAM deverá conter informações suficientes que permitam a 
avaliação da equipe de atendimento para envio da resposta à dúvida apresentada / 
solicitação efetuada pelo candidato. 

2.19.11.2 As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas SOMENTE até DOIS DIAS ÚTEIS 
ANTES DA APLICAÇÃO DAS PROVAS e mediante pedido do candidato, por e-mail 
enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br. 

2.19.11.3 O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação após a divulgação dessas informações na lista de 
classificação, arcando com as consequências advindas de sua omissão. 

2.19.12 As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição. 

2.19.12.1 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o 
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a 
data de encerramento das inscrições ou de formas diferentes às estabelecidas neste 
Capítulo. 

2.19.13 O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura de Jundiaí não se 
responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 

2.19.14 As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível 
congestionamento de comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos 
dias de inscrição. 

2.19.15 O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo implicará a não 
efetivação da inscrição. 

2.19.16 Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do 
Programa Acessa São Paulo que disponibiliza postos (locais públicos de acesso à 
internet) em várias cidades do Estado de São Paulo. Esse Programa é completamente 
gratuito e o acesso permitido a todo cidadão. 

 

3. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1. Será assegurada aos candidatos com deficiência, a reserva de vaga neste 
Concurso Público, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas e 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
mailto:atendimento@ibamsp-concursos.org.br
mailto:atendimento@ibamsp.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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das que porventura vierem a ser criadas durante o prazo de validade do 
concurso.  

3.1.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual deverão ser elevadas até o 1º 
(primeiro) número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o limite máximo 
de 20% das vagas oferecidas, conforme disposto no artigo 1º, § 3º e 4º da Lei 
Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 
7.784, de 02 de dezembro de 2011. 

3.1.2. As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do § 2º do artigo 
3º, caput, da Lei Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela 
Lei Municipal nº 7.784, de 02 de dezembro de 2011. 

 

3.1.3. Os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com 
os demais candidatos, quanto ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das 
provas, data, horário, local de aplicação e à nota mínima exigida em cada etapa, nos 
termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela 
Lei Municipal nº 7.784, de 02 de dezembro de 2011. 

 

3.2. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas na Lei 
Federal nº 13.146 de 06/07/2015, no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, 
na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e no artigo 2º da Lei Municipal nº 
4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 7.784 de 02 de 
dezembro de 2011. 

3.3. Ao candidato abrangido pela legislação descrita no item 3.2 é assegurado o direito de 
inscrever-se na condição de deficiente, desde que declare essa condição no ato da 
inscrição e que a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo ao qual 
concorre. 

3.3.1. Os candidatos que se declararem deficientes e, se habilitados no presente Concurso 
Público, serão convocados pela Prefeitura do Município de Jundiaí, para perícia médica, 
com a finalidade de avaliação da compatibilidade das atribuições do cargo com a  
deficiência declarada, antes da divulgação da Classificação Final.  

3.3.2. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato será 
excluído da listagem correspondente permanecendo somente na lista de classificação geral. 

3.3.3. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência incompatibilizar-se com o 
exercício das atividades próprias do cargo, será desclassificado do Concurso Público, nos 
termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.420 de 20 de setembro de 1994. 

3.4. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato deverá, no 
momento da inscrição, apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência e exames complementares. 

3.4.1. O laudo médico mencionado no item 3.4 deverá ser enviado por meio de SEDEX, endereçado 
à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 
04626-970, REF. PREFEITURA DE JUNDIAÍ – CONCURSO PÚBLICO 253/2015 no mesmo 
período destinado às inscrições (de 14/9 até o dia 08/10/2015), IMPRETERIVELMENTE.  

3.4.2. Caso necessite de condição especial para a realização da prova, o candidato com deficiência 
deverá enviar, juntamente com o laudo mencionado no item 3.4.1, requerimento constante do 
Anexo V deste Edital contendo informações COMPLETAS E DETALHADAS quanto à da 
condição.  

3.4.3. Para efeito do prazo estipulado no item 3.4.2, será considerada a data de postagem fixada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
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Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial: 

Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 
Concurso Público 253/2015 – Prefeitura de Jundiaí 
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico 
Caixa Postal 18.120 
CEP 04626-970 

3.4.4. A entrega do laudo mencionado no item 3.4 é obrigatória (documento original ou cópia 
autenticada). 

3.4.5. O laudo entregue não será devolvido. 

3.4.6. Os laudos não serão recebidos via internet ou qualquer outro meio diferente do especificado 
neste Edital.  

3.4.7. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, implica a sua não concessão no 
dia da realização das provas. 

3.5. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, 
a alternativa que será marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

3.5.1. O IBAM e a Prefeitura de Jundiaí não serão responsabilizados por eventuais erros de 
transcrição cometidos pelo fiscal ledor. 

3.6. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo 
mesmo sistema devendo o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, 
reglete e punção. 

3.7. A realização das provas dos candidatos com deficiência, em condições especiais, ficará 
condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou 
não enseje seu favorecimento. 

3.8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 
neste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

3.9. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão 
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital. 

3.10. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 

3.11. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de 
readaptação do cargo ou concessão de aposentadoria por invalidez. 

3.12. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por 
cargo e de listagem especial. 

3.13. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a 
perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

3.14. Os candidatos aprovados na fase das provas objetivas, antes da divulgação da classificação 
serão convocados pela Prefeitura de Jundiaí para realização de perícia médica. 

3.14.1. No ato da convocação mencionada no item 3.14, poderão ser solicitados documentos e 
exames adicionais, se necessário. 

 

4. DO CANDIDATO AFRODESCENDENTE 

4.1. Aos candidatos afrodescendentes fica assegurado reserva de vagas neste concurso Público, 
na proporção de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, em obediência ao disposto na 
Lei Municipal nº 5.745, de 14 de fevereiro de 2002 e alterações posteriores. 

4.2. Os candidatos afrodescendentes participarão do certame em igualdade de condições com os 
demais candidatos, quanto ao conteúdo e avaliação, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal 
nº 5.745, de 14 de fevereiro de 2002. 
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4.3. As vagas reservadas aos afrodescendentes ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrição 
ou aprovação desses candidatos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 5.745, de 
14 de fevereiro de 2002. 

4.4. Para concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes, o candidato deverá especificar no 
formulário de inscrição a sua opção. 

4.4.1. O candidato que não declarar, no ato da inscrição, sua opção, não poderá interpor recurso em 
favor de sua situação. 

4.5. Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem sua opção de inscrição nessa modalidade 
de afrodescendentes, se aprovados e classificados no concurso, terão seus nomes 
publicados em lista específica e, caso obtenham classificação necessária, figurarão também 
na lista de classificação geral. 

4.6. A comprovação da condição de afrodescendente far-se-á no ato da convocação para 
nomeação, nos termos do Decreto Municipal nº 18.667, de 10 de maio de 2002, Art. 2, § 1º e 
2º. 

4.7. O candidato que não observar o disposto neste Capítulo não será considerado 
afrodescendente. 

 

5. DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

5.1. A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes etapas: 

 1ª Etapa: provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório. 

 2ª Etapa: curso introdutório de formação inicial e continuada com avaliação de aproveitamento. 
 

6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1.1. As provas escritas objetivas a serem aplicadas para todos os candidatos inscritos terão 
caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de questões objetivas de múltipla 
escolha. 

6.1.2. O conteúdo das questões versará sobre o programa descrito no Anexo III deste Edital, 
distribuídos da seguinte forma: 

 

Temas Nº de Itens Valor unitário dos itens Total 

Conhecimentos Básicos – Língua Português 12 2,50 30,00 

Conhecimentos Básicos – Matemática 08 2,50 20,00 

Conhecimentos Específicos 20 2,50 50,00 

Nota Máxima da Prova Objetiva 100,00 pontos 

6.1.3. A prova terá a duração de 3 (três) horas. 

6.1.4. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas. 

6.1.5. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 
(cinquenta) pontos. 

6.1.5.1. Somente serão divulgadas as notas dos candidatos habilitados conforme item 6.1.5. 

6.1.5.2. As listas de divulgação das notas conterão o número de inscrição, nome e a nota do 
candidato. 

6.1.5.3. Os candidatos com nota inferior a 50,00 (cinquenta) pontos poderão consultar a 
pontuação obtida através do site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br no link “área do 
candidato” correspondente ao Concurso Público nº 253/2015. 

6.2. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, está prevista para o dia 08 de 
novembro de 2015 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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6.3. A aplicação da prova em uma das datas previstas dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas. 

6.4. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas 
escolas localizadas na cidade de Jundiaí, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades 
próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte, 
alimentação e alojamento dos candidatos. 

6.5. Havendo alteração da data prevista no item 6.2. as provas poderão ocorrer em outra data, 
aos domingos. 

6.6. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados 
oportunamente através de Edital de Convocação para as provas na Imprensa Oficial do 
Município, no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura 
www.jundiai.sp.gov.br e por meio de informativos que serão encaminhados aos candidatos 
por e-mail. Para tanto é fundamental que o endereço eletrônico constante do Formulário de 
Inscrição esteja completo e correto. 

6.6.1. O candidato receberá o Cartão Informativo contendo informações sobre a aplicação das 
provas, por e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico. 

6.6.2. Não serão encaminhados informativos a candidatos cujo endereço eletrônico informado no 
Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

6.6.3. O IBAM e a Prefeitura não se responsabilizam por informações de endereço eletrônico 
incorretas, incompletas ou por falha na entrega/recebimento de mensagens eletrônicas 
causada por caixa de correio eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais truncamentos ou 
qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site do 
IBAM para verificar as informações que lhe são pertinentes. 

6.6.4. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa devendo o candidato 
acompanhar na Imprensa Oficial do Município a publicação do Edital de Convocação para as 
provas.  

6.7. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no 
horário, constantes das listas afixadas nos locais de aplicação das provas, no Edital de 
Convocação divulgado na Imprensa Oficial do Município e no site do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM e da Prefeitura. 

6.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência 
mínima de 30 minutos. 

6.9. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para 
fechamento dos portões será automaticamente excluído do certame, seja qual for o motivo 
alegado para seu atraso. 

6.10. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original 
de identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira 
Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de 
Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação com foto ou Passaporte. 

6.11. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os 
especificados no item anterior. 

6.12. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do 
Boleto Bancário. 

6.13. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

6.13.1.1. Documentos violados e rasurados não serão aceitos. 

6.14. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
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documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

6.14.1.1. A identificação pessoal será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

6.15. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a 
apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de 
formulário específico. 

6.15.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada 
pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inscrição. 

6.15.2. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem 
direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos 
os atos dela decorrentes. 

6.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter 
desligado qualquer aparelho de comunicação, devendo retirar a bateria de qualquer aparelho 
eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e 
silencioso. 

6.17. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus 
aplicativos), aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, 
notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer 
equipamento que possibilite comunicação externa, incorrerá em exclusão do candidato do 
Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído 
pelo IBAM. 

6.18. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída 
do candidato do local de realização das provas. 

6.18.1. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum 
som seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado. 

6.19. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pelo IBAM, uso de relógio com calculadora, telefone celular e/ou qualquer 
equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 

6.20. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol na 
sala de provas deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela 
coordenação. 

6.21. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda, furto ou 
extravio de documentos ou objetos ocorridos no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados. 

6.22. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova ou ainda, aplicação 
da prova em outra data, locais ou horários diferentes dos divulgados no Edital de 
Convocação. 

6.23. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova 
como justificativa de sua ausência. 

6.24. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará na eliminação do Concurso Público. 

6.25. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a 
idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios 
candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação 
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das provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de respostas, bem 
como de sua autenticação digital. 

6.25.1. A identificação pessoal será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

6.26. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas 
personalizadas, único documento válido para a correção das provas. 

6.26.1. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do 
caderno de questões e na folha de respostas. 

6.26.2. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

6.26.3. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de 
Respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da 
mesma. 

6.26.4. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 

6.26.5. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6.26.6. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

6.26.7. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 
assinada e identificada com sua impressão digital. 

6.26.8. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não devolver a Folha de Respostas. 

6.27. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões 
e na Folha de Respostas. 

6.28. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser 
rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

6.29. Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões / material personalizado de aplicação 
das provas, em razão de falha de impressão, número de provas incompatível com o número 
de candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição de prova/material, o IBAM 
tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado 
eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 

6.30. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais 
recebidos no momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

6.31. Terminada a prova, o candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões da Prova 
Objetiva. 

6.31.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, o candidato 
poderá deixar a sala de aplicação das provas. 

6.31.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão 
entregues aos candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo mínimo 
de uma hora e meia. 

6.32. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de 
aplicação juntos. 

6.33. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a 
utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 

6.34. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá 
levar um acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será 
responsável pela guarda da criança. 
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6.34.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, 
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 

6.34.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

6.34.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

6.35. Exceto no caso acima previsto no item 6.34, não será permitida a presença de acompanhante 
no local de aplicação das provas. 

6.36. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 
em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

6.37. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o candidato somente 
poderá se ausentar da sala acompanhado por um fiscal. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE 

7.1. Os candidatos habilitados na primeira fase do Certame (prova escrita objetiva) serão 
classificados por ordem decrescente da pontuação final nesta prova. 

7.2. Serão emitidas três listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados, uma especial 
para os candidatos com deficiência e uma para os candidatos afrodescendentes. 

7.3. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com deficiência ou 
afrodescendentes, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 

7.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes 
critérios de desempate: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência 
ao de idade mais elevada; 

b) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c)  candidato com maior nota nas questões de Língua Portuguesa; 

d)  candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

e) candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 
11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público. 

7.5. Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos 
envolvidos, no momento da convocação para contratação. 

7.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de 
desempate, estando sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso 
de inverídicas. 

7.7. Os candidatos classificados na primeira fase – prova escrita objetiva – serão convocados para 
participação no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada conforme Capítulo 8 
deste Edital. 

8. DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (2ª ETAPA DO CONCURSO). 

 

8.1. Serão convocados para participação na 2º etapa do concurso público, os candidatos 

aprovados e classificados na 1ª etapa em ordem decrescente de pontuação, até o limite de 

03 (três) vezes o número de vagas existentes em cada uma das áreas geográficas descritas 

no Anexo I, deste Edital. 

8.2. O curso introdutório de formação inicial é de caráter eliminatório. 

8.3. O curso Introdutório será ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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8.4. Os candidatos serão aprovados ou reprovados mediante verificação escrita sobre as 

matérias lecionadas no curso, que abordará a atuação do agente comunitário de saúde, 

onde se avaliará raciocínio lógico, conteúdo técnico, comunicação escrita. 

8.5. O candidato que não atingir média de 7.0 (sete) pontos na verificação escrita será reprovado 

e estará eliminado do certame. 

8.6. O candidato que atingir a media 7.0 (sete) pontos ou mais será considerado aprovado com 

aproveitamento. 

8.7. Além da média mínima exigida no item anterior, o candidato deverá possuir, no mínimo, 

75% (setenta e cinco) de freqüência no curso para obter aprovação. 

8.8. A lista de aprovados/reprovados no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada de 

Agente Comunitário de Saúde será divulgada unicamente no site da Prefeitura. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a 
contar do dia divulgação/ocorrência do evento que motivou a reclamação. 

9.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que 
se referem. 

9.3. O recurso deverá ser protocolado, pessoalmente ou por procuração, no original e assinado 
pelo próprio candidato, no Setor de Protocolo – Paço Municipal – situado na Avenida da 
Liberdade s/nº - Térreo, das 8 às 17 horas, conforme formulário constante do Anexo III deste 
Edital. 

9.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de 
forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido. 

9.4.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

9.4.2. Não serão aceitos recursos preenchidos com letra manuscrita. 

9.5. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da 
interposição de recurso. 

9.5.1. Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados. 

9.6. Será liminarmente indeferido o recurso: 

a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e 
consistente que permita sua adequada avaliação; 

b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 

c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 

d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 

e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo 
o candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 

f) apresentado em letra manuscrita; 

g) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

h) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções 
constantes dos Editais de divulgação dos eventos. 

9.7. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de recurso interposto ou 
pedidos de revisão de recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

9.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos presentes à prova independente de terem recorrido. 
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9.8.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a 
alternativa inicialmente dada como certa no gabarito preliminar. 

9.9. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas 
serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações 
feitas pelos candidatos na(s) alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão de 
acordo com o gabarito definitivo. 

9.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá 
eventualmente haver alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 

9.11. A decisão dos recursos interpostos será divulgada na Imprensa Oficial do Município e/ou nos 
sites do IBAM e da Prefeitura. 

9.12. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas 
Examinadoras deverá, na(s) data(s) estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, 
comparecer, pessoalmente no mesmo local onde efetuou o protocolo. 

9.13. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

9.14. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso 
Público. 

9.15. Recursos quanto aos resultados do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada de 
Agente Comunitário de Saúde serão respondidos por Comissão Especial formada pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10. DO PROVIMENTO DO CARGO 

10.1. A aprovação no Concurso Público não gerará direito ao candidato à contratação, que só será 
efetivada segundo os critérios de conveniência, oportunidade e necessidades da Prefeitura, 
em decorrência de condições técnicas de trabalho e disponibilidade econômico-financeira. 

10.2. A contratação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 

10.3. O candidato nomeado será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais 
normas aplicáveis ao funcionalismo público municipal. 

10.4. Por ocasião da nomeação, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) 01 foto 3x4 (recente); 

b) Carteira de Identidade (cópia reprográfica), inclusive do cônjuge e filhos; 

c) Cadastro de Pessoa Física (cópia reprográfica) inclusive do cônjuge e filhos; 

d) PIS/PASEP (cópia reprográfica); 

e) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição – 2 turnos, conforme o caso 
(cópia reprográfica); 

f) Certificado de Reservista (cópia reprográfica); 

g) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com 
Averbação, se for separado; 

h) Judicialmente (cópia reprográfica); 

i) Carteira de Vacinação de filhos menores de 15 anos; 

j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 
anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia 
reprográfica); 

k) Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública; 

l) Diploma de Conclusão de Curso (cópia autenticada); 

m) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de São Paulo; 

n) Comprovante de endereço; 
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o) Outros documentos que a Prefeitura do Município de Jundiaí julgar necessário. 

10.5. Para efeito de sua nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico 
admissional; ser julgado apto em exame de sanidade física e mental, de acordo com a 
natureza e especificidade do cargo, nos moldes estabelecidos pela Diretoria de Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho. 

10.6. Os candidatos devidamente convocados deverão ser submetidos a realização dos exames 
médicos exigidos para cada cargo e outros exames e/ou procedimentos que forem julgados 
necessários. 

 
10.7. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio de publicação na Imprensa 

Oficial do Município, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital de 
Abertura e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

11.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado 
final via telefone ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela participação no 
certame. 

11.3. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou 
em outros relativos ao Concurso Público, nos comunicados, nas instruções aos candidatos 
e/ou nas instruções constantes da Prova), o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, 
inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

d) não apresentar o documento que bem o identifique; 

e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

f) ausentar-se do local antes de decorrido o tempo mínimo de permanência na sala; 

g) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não 
permitidos, sem autorização; 

h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas 
ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 
comunicação; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas; 

m) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações e no Edital de 
Convocação para a realização das provas. 

11.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 
constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 
inscrição, prova ou a admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

11.5. Todos os atos relativos ao presente Concurso Público, convocações, avisos e resultados até 
sua homologação serão publicados na Imprensa Oficial do Município e divulgados no site 
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www.ibamsp-concursos.org.br e www.jundiai.sp.gov.br sendo de responsabilidade do 
candidato acompanhar todos os atos relativos ao Concurso Público por esses meios. 

11.6. O contato realizado pela Prefeitura do Município de Jundiaí ou pelo IBAM com o candidato, 
verbalmente ou por telefone ou correspondência, não tem caráter oficial, é meramente 
informativo, não sendo aceita a alegação para justificativa de ausência ou de comparecimento 
em data, local ou horário incorreto. 

11.7. Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da prova e a 
quantidade de questões por assunto. 

11.8. A Prefeitura e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos 
candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos 
pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova. 

11.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito circunstância que 
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade 
de acompanhar na Imprensa Oficial do Município e pelos sites do IBAM e da Prefeitura, as 
eventuais retificações. 

11.10. A Prefeitura e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 

11.11. O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da data de 
homologação, prorrogável por igual período, a critério da Administração Municipal. 

11.12. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito. 

11.13. A publicação dos atos relativos à convocação para posse e nomeação, após a homologação 
do Concurso Público, serão de competência exclusiva da Prefeitura. 

11.14. Não serão fornecidos atestados, declarações, certidões relativas à habilitação, classificação 
ou nota de candidatos valendo para tal fim os resultados divulgados através da Imprensa 
Oficial do Município e dos sites do IBAM e da Prefeitura. 

11.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e duvidosos serão resolvidos, 
em caráter irrecorrível, pela Comissão designada para a realização do presente Concurso 
Público e pelo IBAM, no que couber. 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa 

Oficial do Município e afixado no local de costume. 

 

 

 

 

CLÁUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS 
Respondendo cumultativamente pela Secretaria 

Municipal de Gestão de Pessoas 
 
 
 

Publicado na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e registrado na Secretaria Municipal de 
Gestão de Pessoas, aos nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze. 

http://www.________________.sp.gov.br/
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ANEXO I - ÁREAS GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 253/2015 
 

Unidade de Saúde Nº de vagas Abrangência (Bairros) 

Agapeama 01 
Vila Agricola, Vila Cristo Redentor, Vila Didi, Vila Franco, Conjunto IAPI, Vila 
Maria Genoveva, Conjundo Nações Unidas, Parque Nova Cidade, Vila Santa 
Maria, Vila Santana, Vila São Paulo 

Anhangabau 
01 

Bairro Anhangabaú, PQ do Colégio, Jd Morumbi 

Caxambu 
01 

Jd Caxambu, Jd Dona Donatta, Jd Molinari, Jd Rosaura, Jd Tarantela, Jd 
Vera Cruz,  Lt Caxambu, Lt Fazenda Campo Verde, Lt Jd Massa, Lt Nossa 
Senhora das Graças, Lt Portal do Caxambu, Lt Quartier Les Residences, Lt 
Recanto Samaritá, Lt Sítio Itália, Rs Park Place, Rs São Domingos e Vl 
Morais,. Bairro da Toca, Bairro da Roseira e Lt Nova Odessa, Lt Vale Azul e 
Lt Vale Azul fase 2 ,Av. Jose Mezzalira até a Cerâmica Donatti (nº 3200), 
Travessa Jose Spinassi (próximo a Cerâmica Donatti), Av Gumercindo Bardi - 
B. Mato Dentro, Travessa Cambará - B Mato Dentro ,Av Humberto Cereser 
até nº 2007, Av. Gustiniano Borin até nº 2000, Rua Jose Piovesan Filho, Rua 
Ideal Padrão até nº 27, Travessa Jose Barbosa, Av Nami Azem até nº 2550, 
Av Alexandre Milani até nº 3090 

Centenário 
01 

Bairro Centenário, Conjunto Habitacional Vista Alegre 

Central 
01 

Centro, Vila Argos Velha e Nova, Vila Municipal, Jd Brasil, Ponte Campinas 

Colonia 
01 Colonia, Jd Colonial, Jd Colonia, Jd Roma, Jd Pacaembu, Jd do Lirio, Jd 

Caçula, Jd Italia, Jd Rosaura, Jd Adelia, Jd Carpas, Vl Joaquina, Sagrado 
Coração de Jesus, Nucleo Barão de Jesus, Mirante da Colonia 

Comercial 
01 

Vila Anchieta,Parque Residencial Anchieta, Vila Comercial, Jardim Itatiaia, 
Vila Josefina ,Vila Jundiainopolis , Vila Nova Jundiai, Vila Nova Jundiainopolis 

Corrupira 
01 Conjunto Habitacional Vista Alegre a partir da rua Adamilson Ferreira, Bairro 

dos Fernandes, Bairro Corrupira, Jardim Celeste, Bairro São José, Pq do 
Corrupira, Loteamento Santa Rosa 

Eloy Chaves 
01 Jd Ermida I e II, Jardim Tanus, Eloy Chaves I e II, Fazenda Ermida, Colégio 

Agrícola, Cerâminca Ermida, Caic, Bairro Eloy Chaves 

Esplanada 
01 Jd Esplanada, Jd Estádio, Vl Progresso, Vl Mafalda, Vl São Sebastião, Vl 

Arens I e II, Vl Isabel Eber, Vl São Bento, Vl de Vecchi 

Fazenda Grande 
01 

Fazenda Grande, Jd Cravos, Novo Horizonte III(Varjão II nº 1 ao 1583) 

Guanabara 
01 Jd Guanabara, Casa Branca, Recando IV Centenário, Vl Esperia, Vl Nova 

Esperia, Bairro Japy, Aeroporto, Distrito Industrial, Vl Cantoni, Vl Santa 
Marina, PQ Residencial Lourençoni 

Hortolandia 
01 

Vila Lacerda, Vila Bandeirantes ,Cidade Santos Dumont ,Cidade Luiza, Vila 
Hortolândia, Vila Formosa ,Cidade Jardim, Vila Suzana ,Jardim Sorocabano, 
Jardim Bufalo,Pq do Eucaliptos, Jardim Shangai, Jardim Eldorado, Jd 
Continental 

Ivoturucaia 
01 Recanto de Ivoturucaia, Recanto da Prata, Terra de Santa Cruz ,Jd Marajoara 

,Estancia Alpina, Estancia Suiça ,Estancia Bianchini 

Jardim do Lago 
01 

Jardim do Lago, PQ Cidade Jardim II e III, PQ Cidade Jardim, Jd Estadio 

Jundiai Mirim 
01 

Jundiai Mirim, Jd Bandeira, Jd California, Kenubil, Pq São Luiz 

Maringa 
01 Vila Maringa, Jardim Martins, Jardim Copacabana, Bairro Santa Clara, Bairro 

Santa Marta, Bairro Terra Nova ,Bairro Paiol Velho ,Jardim Nogueira, JD 
Ipanema, Vargem Gande, Santo Antonio 

Marlene 
01 

Vila Marlene, Jardim Sales 
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Morada das Vinhas 
01 Morada das Vinhas ,CECAP I e II, Jardim São Vicente ,Terra da Uva Parque 

dos Ingas, Engordadouro, Jadim Scala 

Novo Horizonte 
01 

Almerinda Chaves ,Residencial Jundiai ,Novo Horizonte I e II ,CDHU 

Pitangueiras 
01 

Bairro Pitangueiras, Jd Bizarro, Jd Bonfiglioli, Jd Cica, Jd Cristina, Jd 
Itamarati, CH Tavares, Jd Bela Vista, Jd Bisqualo, Jd Messina, Jd Petrópolis, 
Lt Vianelo, Pq União, Vl Alvorada, Vl Dela Piazza, Vl Moutran, Vl  Pirapora, Vl 
Vianelo, Jd Pitangueiras 

Rami 
01 

Vl Aielo, Vl Garcia, Jd. Merci, Vl Manfredi, Vl Helena, Vl Mafalda 

Retiro 
01 

Gramadão, Recanto IV Centenário, Jardim do Trevo, Jardim Guanabara, Vila 
Esperia Vila Santa Marina,  Quinta das Videiras , Vila Alvorada,  Jardim 
Planalto,  Parque Brasilia, Vila Japy, Parque dos Ipes,  Casa Branca, Vilas de 
Jundiai, Jardim América, Vila Bela I e II, Retiro, Horto Santo Antonio, Jardim 
Jundiai, Vila Cantoni 

Rio Acima 
01 

Mato Dentro , Loteamento Maltoni,  Espelho D'Agua,  Champirra,  Rio Acima,  
Santa Maria , Condomínio Vivenda,  Condomínio Peimonte,  Estrada da 
Pedra Santa, Chácara dos Companheiros,  Loteamento Airton Azzoni , 
Loteamento São Pedro 

Rio Branco 
01 

Jd Florestal, Horto Florestal, Vl. Galvão, Jd Marco Leite, Jd Liberdade, Jd. Rio 
Branco, Jd. Tiradentes, Vl. Rio Branco, Vl. Liberdade, Ponte São João, Vl. 
Agostinho Zamboni, Vl. Graff, Jd. da Fonte, Br Água Fria , Br Barreira, Vl. 
Belesso, Vl. Caodáglio, Jd. Carlos Gomes, Vl. Carlos W. Muller, Jd. Danúbio, 
Jd. Fepasa, Vl. Guilherme, Br. Marco Leite, Vl. Margarida, Ponte de 
Campinas, Jd. Vila Rica, Vl. Savieto, Vl. de Vito 

Ruy Barbosa 
01 Vila Ruy Barbosa, Vila Santana,  Vila Cidadania,  Vila Nambi, Nova Republica 

, Parque Recanto do Parrilo 

Santa Gertrudes - ESF 
01 

Castanho, Tijuco Preto, Jd Santa Gertrudes 

Santa Gerturdes - UBS 
01 

Jardim Santa Gertrudes,  Jardim Agua das Flores,  Loteamento Lagoa dos 
Patos,  Chacara Independência, Parque Manacas,  Castanho , Tijuco Preto, 
Jardim Marambaia I e II, Jardim São Miguel, Jardim Vale Verde 

São Camilo 
01 São Camilo, São Camilo Novo, Parque Carolina, Jardim Angela, Vila Rossi, 

Vila Bernardes,  

Sarapiranga 
01 Bairro Medeiros, Jardim Carolina, Vila Nova Medeiros, Jd Antonieta, Jd 

Nathalia, Jardim Sarapiranga, Vale dos Cebrantes, Jd Ligia, Portal Medeiros, 
Fz Rio das Pedras 

Tamoio 
01 Loteamento Tamoio, Cidade Nova I, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim São 

Ludas Tadeu, Jardim Tamoio 

Tarumã 
01 

Jardim Taruma, Jardim Saõ Camilo, Jardim São Marcos 

Traviu 
01 

Agua Doce, Bairro Traviu, Bairro do Poste, Bom Jardim, Retentem 

Tulipas 
01 Jardim Adelia, Distrito Industrial, Jardim Santa Camila, Jardim Pellizarri, 

Jardim Tulipas 

Vila Ana 
01 Jardim Anhanguera, Jardim da Serra, Jardim Santa Adelaide, Vila Japi, Vila 

Ana 

Vila Aparecida 
01 Vila Aparecida, Jardim Boa Vista, Vila São João Batista,Loteamento Ponte 

São João ,Ponte São João, Vila Santana I, Vila Santana II,Vila Rossi,Jardim 
Ângela 

Vila Esperança 
01 

Vila Esperança, Jd Aurelia 
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ANEXO II – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES (conforme legislação em vigor) 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 253/2015 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 Realizar mapeamento de sua área; 

 Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

 Identificar indivíduos e famílias expostos à situação de risco; 

 Identificar áreas de risco; 

 Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e 
agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 

 Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de 
Atenção Básica; 

 Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob 
sua responsabilidade; 

 Estar sempre bem informado e informar demais membros da equipe, sobre as situações das 
famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco; 

 Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde na 
prevenção de doenças; 

 Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, dentre outras; 

 Traduzir para órgão gestor a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites; 

 Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados 
pela equipe 

 Realizar outras atividades afins ou ligadas à área de atuação. 
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ANEXO III – PROGRAMAS DAS PROVAS 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 253/2015 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência 
nominal e verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita.  

Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal 
e fracionária): propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de 
três simples; Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário 
Brasileiro; Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, 
capacidade e tempo (transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas 
Planas: perímetros e áreas - problemas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde: Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990. Controle 

Social e Participação Popular: Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990. Pactos pela Saúde; Política 

Nacional de Atenção Básica: Ministério da Saúde – Portaria MS/GM nº. 2.488, de 21 de Outubro de 

2011. Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006.  Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde  

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf 

Manual: O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf 

Conceito de territorialização, área de abrangência e microárea. Processo saúde e doença e seus 

determinantes/condicionantes. Conhecimentos em Vigilância à Saúde. Promoção da Saúde: 

conceitos e estratégias. Participação e Mobilização Social. Noções de Ética e Cidadania.  Relações 

Humanas no trabalho.  

 
 
 

 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf


 

 

 21 

                                                                                                                                        

      ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 253/2015 
 

 Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recursos antes do preenchimento. 

                                                                                                                                                           

  

 NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  

 N
o
 DE INSCRIÇÃO:_____________ 

 CARGO: _____________ 

               

 TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 

               

 (   ) CONTRA O EDITAL 

 (   ) CONTRA GABARITO 

 (   ) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA 

 (   ) OUTROS 

  

 N
o
 DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) ______ 

 FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Candidato: ________________________ 

 

 Data: ___/___/_____. 
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ANEXO V - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA 

PROVA 

 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 253/2015 

ANEXAR LAUDO MÉDICO QUE JUSTIFIQUE A SOLICITAÇÃO FEITA 

 

 

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  

N
o
 DE INSCRIÇÃO:_____________ 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________ 

CARGO PRETENDIDO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA ______________________ 

 
 

Descrever a condição especial que necessita para realizar a prova 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ___/___/____. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




