
                     PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO 
 

 
C O N C U R S O  P Ú B L I C O  -  E D I T A L  N º  0 4 / 2 0 1 1  

 
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais, torna público que realizará, através do Instituto Nacional 
de Educação Cetro, Concurso Público para provimento de 57 vagas do cargo do quadro permanente dos Servidores Públicos do 
Município de Ribeirão Preto, instituído pela Lei Complementar nº 361/94 publicada no Diário Oficial em 12/07/1994 e seus anexos, bem 
como suas Alterações, Legislações Complementares e/ou Regulamentadoras, para seu quadro de pessoal, observados os termos da 
legislação vigente. 
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital e 
seus anexos. 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, dos que forem criados, dos que vagarem e forem 
necessários à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto , bem como para formação de cadastro reserva,  durante seu prazo de validade nos 
termos da Constituição Federal, art. 37, inciso III. 
1.1.1. Por cadastro reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na listagem que contém o resultado final do 
certame. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, observado o prazo de 
validade do presente Concurso Público. 
1.1.2. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no endereço eletrônico 
do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br). 
1.1.3. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso serão publicados no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto e no endereço 
eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br). 
1.2. Os candidatos aprovados e empossados submeter-se-ão ao estágio probatório, conforme art. 19 da Lei nº 3181/76 e suas alterações. 
1.2.1. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro permanente dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão Preto, 
pertencerão ao Regime Jurídico Estatutário instituído pela Lei Complementar nº 140/92 e reger-se-ão pelas disposições da Lei 3181/76 e 
das Leis Complementares nº 361/94 e nº 2378/09, e seus anexos, bem como suas Alterações, Legislações Complementares e/ou 
Regulamentadoras e pelas demais normas legais publicadas no Diário Oficial do Município. 
1.2.2. Os aprovados e nomeados para prover cargos deste concurso, cumprirão jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 
conforme exposto na Tabela l, Capítulo l - Das Disposições Preliminares, do presente Edital. 
1.2.3. O presente concurso terá validade  de 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez, por igual período, a contar da data da 
homologação do certame, a critério da Prefeitura de Ribeirão Preto. 
1.3. As atribuições típicas do cargo estão especificadas no ANEXO lI, deste Edital. 
1.4. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 
1.5. Os códigos dos cargos, cargos, requisitos mínimos exigidos, vencimento base, carga horária semanal, quantidade de vagas, vagas 
para deficientes e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I, Capítulo l - Das Disposições Preliminares, deste 
Edital, especificada abaixo: 

TABELA I  
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 21,00 

CÓDIGO CARGOS REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS 

VENCIMENTO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA
SEMANAL

QUANTIDADE 
DE VAGAS 

VAGAS PARA 
DEFICIENTES

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

601 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

- Ensino Fundamental 
Completo; e 

- Residir no Município de 
Ribeirão Preto, desde a data 
da publicação do presente 

Edital; e 
- Haver concluído, com 
aproveitamento, curso 

introdutório de formação 
inicial e continuada. 

R$ 1.065,07 40 horas 57 08 R$ 21,00 

 
II – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são os especificados a seguir: 
2.1.1. cumprir na íntegra as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público; 
2.1.2. ter sido aprovado e classificado em todas as etapas deste Concurso Público; 
2.1.3. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, conforme 
disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal, e do Decreto Federal nº 72.436/72;  
2.1.4. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
2.1.5. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.1.6. estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.7. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo; 
2.1.8. atender às condições especiais previstas em Lei;  
2.1.9. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, constante do Capítulo I – Das 
Disposições Preliminares, deste Edital;  
2.1.10. Não registrar antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada ter que 
o desabone e torne incompatível o desempenho de suas funções. 
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2.1.11. Residir, incondicionalmente, no município de Ribeirão Preto, desde o momento da publicação do presente Edital, sendo excluído 
do Concurso Público os candidatos que desatenderem essa imposição. 
 
III – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br), no período de 
22 de dezembro de 2011 a 09 de janeiro de 2012, iniciando-se às 10h do dia 22 de dezembro de 2011, e encerrando-se, 
impreterivelmente, às 23h59 do dia 09 de janeiro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF, e os itens estabelecidos no 
Capítulo II – Dos Requisitos Básicos para Investidura no Cargo.  
3.1.1. As provas serão aplicadas na cidade de Ribeirão Preto/SP, salvo se necessário, em decorrência do número de candidatos inscritos 
excederem à oferta de lugares adequados existentes nas escolas da cidade de Ribeirão Preto/SP, o Instituto Cetro reserva-se ao direito 
de alocá-los em cidades próximas determinadas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 
3.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com 
vencimento para o dia 10 de janeiro de 2012, que estará disponível no endereço eletrônico do Instituto Cetro 
(www.institutocetro.org.br), até às 12 (doze) horas do dia 10 de janeiro de 2012 e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line. 
3.3. Não serão aceitas inscrições pagas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta 
corrente, DOC, ordem de pagamento, agendamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por quaisquer outras vias que não as 
especificadas neste Edital. 
3.4. Não será concedida isenção total ou parcial de taxa de inscrição sob hipótese alguma. 
3.5. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma. 
3.6. As inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição na rede bancária, conforme disposto 
no item 3.2. deste Edital. 
3.6.1. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar atentamente o código do Cargo preenchido.  
3.6.2. As informações prestadas no formulário de inscrição on-line, são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que feitas com o 
auxílio de terceiros, cabendo à Prefeitura de Ribeirão Preto e ao Instituto Cetro, o direito de excluir do Concurso Público aquele que 
preenchê-lo com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente. O não preenchimento dos dados corretamente, poderá implicar no cancelamento da inscrição.  
3.6.3. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não 
se poderá alegar desconhecimento. 
3.6.4. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso será feita por ocasião da 
nomeação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 
3.7. O candidato não deficiente que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la por 
escrito, até o encerramento das inscrições, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Cetro, aos cuidados do 
Departamento de Planejamento, identificando o nome do Concurso para o qual está concorrendo no envelope, neste caso: “Prefeitura de 
Ribeirão Preto – Edital 04/2011, Ref. SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL”, localizado na Rua Frei Caneca, 1407 – 9º andar – 
Conjunto 919 – Consolação – CEP 01307-003 – São Paulo/SP, informando quais os recursos especiais necessários (materiais, 
equipamentos etc.) 
3.7.1. A solicitação postada após a data de encerramento das inscrições (09 de janeiro de 2012) será indeferida. 
3.7.2. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
3.7.3. O candidato que não realizar a solicitação estabelecida no item 3.7, durante o período de inscrição, não terá a prova e as condições 
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 
3.7.4. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), estipulado no item 3.7, deste 
Capítulo, serão considerados 5 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições. 
3.8. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá levar um acompanhante, sendo este 
indicação de sua inteira responsabilidade, cuja pessoa deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa 
finalidade, sendo responsável pela guarda da criança. 
3.8.1. Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local designado pela Coordenação para 
este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando todas as demais normas estabelecidas neste Edital. 
3.8.2. 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. 
3.8.3. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
3.8.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
3.9. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no ato da inscrição, o código do cargo, conforme Tabela I, Capítulo l - Das 
Disposições Preliminares, item 1.5., bem como endereço completo e correto, inclusive com a indicação do CEP. 
3.9.1. A partir do dia 01 de fevereiro de 2012, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico do Instituto Cetro, 
(www.institutocetro.org.br), se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do Instituto Cetro (11) 3146-2777, 
para verificar o ocorrido, no horário das 8h às 18h (horário oficial de Brasília/DF), exceto sábados, domingos e feriados. 
3.10. Os candidatos inscritos NÃO deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 
3.11. O Instituto Cetro e a Prefeitura de Ribeirão Preto não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
3.12. O Edital de Convocação, que constará a relação dos candidatos que realizarão as provas, será divulgado no endereço eletrônico do 
Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br), na data provável de 03 de fevereiro de 2012. 
3.13. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 
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lV – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições do Cargo 
pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
4.1.1. Os candidatos enquadrados legalmente serão avaliados, por comissão específica, no que concerne a compatibilidade de sua 
deficiência com o exercício de todas as atribuições do cargo, sem restrições. 
4.2. A reserva legal de vagas dos candidatos com deficiência(s), está em conformidade com o disposto na Lei Complementar Nº 361/94. 
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º, do Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
4.4. Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência, ao término das inscrições, serão relacionados pelo Instituto Cetro e 
encaminhados à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto que, através da Comissão específica, procederá análise, enquadramento legal e 
verificação de compatibilidade com o cargo almejado, podendo para tanto convocar inscritos e solicitar exames que forem necessários. 
4.4.1. A Prefeitura de Ribeirão Preto convocará os candidatos que se declararem deficientes, nos termos do item 4.4., para realização de 
Perícia Médica. 
4.4.2. A Perícia Médica de que trata o item 4.4.1. tem o objetivo de constatar a deficiência declarada no ato da inscrição. 
4.4.3. Para a Perícia Médica, os candidatos de que trata o item 4.4.1. serão convocados, na data provável de 19 de janeiro de 2012 
através de Edital de Convocação específico, a comparecerem em data, horário e local determinado. 
4.4.4. Durante a Perícia Médica exames complementares poderão ser realizados e/ou solicitados pelos médicos peritos. 
4.4.5. Exames clínicos poderão ser solicitados/ realizados para completar a Perícia Médica. 
4.4.6. Será eliminado da lista de deficientes, o candidato cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo este 
constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
4.4.7. Será eliminado da lista de deficientes o candidato convocado que não comparecer na Perícia Médica.  
4.4.8. Será eliminado do Concurso Público, o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível com o Cargo 
pretendido. 
4.4.9. As vagas definidas no item 4.2 que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou por não 
enquadramento como pessoa com deficiência na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da 
ordem classificatória. 
4.4.10. Ao resultado da Perícia Médica não caberá recurso. 
4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, artigos 43 e 44, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida 
para aprovação. 
4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, que necessite de condição especial para realização das provas, deverá requerê-la, 
informando quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, intérprete de Libras, leitura labial, prova braile, ampliada, 
ou o auxílio de ledor). 
4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar, na Ficha de Inscrição, a sua deficiência. 
4.8.1. Durante o período das inscrições, ou seja, de 22 de dezembro de 2011 a 09 de janeiro de 2012, o candidato deverá encaminhar, 
via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), sob pena de indeferimento da sua condição de pessoa com deficiência, ao Instituto 
Cetro, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada na Rua Frei Caneca, 1407 – 9º andar – Conjunto 919 – 
Consolação – CEP: 01307-003 – São Paulo/SP, identificando o nome do Concurso para o qual está concorrendo no envelope, neste 
caso: “Prefeitura de Ribeirão Preto – Edital 04/2011, Ref. LAUDO MÉDICO”, e as solicitações necessárias a seguir: 
4.8.1.1. Cópia do Laudo Médico assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina e que nele conste, para 
fins comprobatórios, o número de registro do Médico na referida entidade de classe atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como, a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova, informando também, o seu nome, o número do documento 
de identidade (RG), a opção de Cargo e Código do Cargo. 
a) são condições especiais: prova ampliada, prova Braile, solicitação de ledor, intérprete de Libras, leitura labial, mobiliário especial. 
b) o candidato com deficiência(s) que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da documentação 
indicada deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, 09 de janeiro de 2011, com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
4.8.1.2. A indicação da condição especial e os recursos necessários para a realização da prova, quando for o caso, bem como o nome 
completo do candidato, o Cargo pretendido e o nome do Concurso Público para o qual está concorrendo; 
4.9. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens 4.7, 4.8 e seus 
subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado. 
4.10. As vagas definidas no item 4.2 que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou por não 
enquadramento como pessoa com deficiência na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da 
ordem classificatória. 
4.11. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoa com deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes 
publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
 
V – DAS PROVAS  
5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões: 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO  TIPO DE PROVA CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Objetiva 
Língua Portuguesa, 

Matemática e 
Conhecimentos Específicos 

12 
10 
18 
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5.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, terão uma única resposta correta e versarão sobre os 
conteúdos programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital e serão de caráter eliminatório e classificatório. 
5.3. A referida Prova Objetiva será avaliada conforme os critérios estabelecidos no Capítulo VII, deste Edital. 
 
VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  
6.1. A Prova será realizada no Município de Ribeirão Preto/SP na data prevista de 12 de fevereiro de 2012, em locais e horários a 
serem comunicados oportunamente no Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Diário Oficial do Município de 
Ribeirão Preto e pela Internet no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br), observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 
 

CARGO DATA PROVÁVEL DA PROVA/ PERÍODO DE 
APLICAÇÃO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
12/02/2012 
DOMINGO 

PERÍODO DA MANHÃ 
 
6.1.1. As provas serão aplicadas na cidade de Ribeirão Preto/SP, salvo se necessário, em decorrência do número de candidatos inscritos 
excederem à oferta de lugares adequados existentes nas escolas da cidade de Ribeirão Preto/SP, o Instituto Cetro reserva-se ao direito 
de alocá-los em cidades próximas determinadas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 
6.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local constante no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto ou no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.cetroconcursos.org.br). 
6.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outra data, horário ou fora do local designado. 
6.1.4. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
6.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, etc. deverão ser corrigidos 
somente no dia das respectivas provas em formulário específico. 
6.2.1. Caso haja inexatidão em informação relativa à opção de cargo, o candidato deverá entrar em contato com o SAC – Serviço de 
Atendimento ao Candidato – do Instituto Cetro, antes da realização das provas, pelo telefone (11) 3146-2777, no horário das 08h às 18h 
(horário oficial de Brasília/DF), exceto sábados, domingos e feriados. 
6.2.1.1. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preenchimento incorreto por parte do candidato, não será efetuada a correção, 
sob hipótese alguma. 
6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 60 minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade expedida pela 
Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por 
Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 02 e borracha macia. 
6.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 
6.3.2. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de identidade. 
6.3.3. 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 ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 
6.3.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
6.3.3.2. No dia da realização das provas, o Instituto Cetro poderá submeter os candidatos à revista, por meio de detector de metais. 
6.3.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
6.3.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
6.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
6.5. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de prova 
estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Cetro procederá à inclusão do referido candidato por meio de preenchimento de 
formulário específico, mediante a apresentação do comprovante de inscrição. 
6.5.1. A inclusão de que trata o item 6.5. será realizada de forma condicional e será confirmada pelo Instituto Cetro na fase de 
julgamento das provas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 
6.5.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.5., esta será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
6.6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou utilizar 
aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, 
relógio digital, relógio com banco de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
6.6.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados no item 6.6., deverá desligá-lo, permanecendo nesta 
condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que o Instituto Cetro não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
6.6.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das Provas Objetivas, o 
candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
6.7. Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
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6.8. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do 
candidato. 
6.9. Quanto às Provas Objetivas: 
6.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha 
de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção. 
6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas 
esteja correta, emendas ou rasuras, ainda que legível. 
6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida 
pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Respostas, pois será o único documento válido para a correção. 
6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova 
Objetiva. 
6.11.1. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2 (duas) horas de permanência mínima na 
sala de aula. 
6.11.2. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala, até este momento, deixando com o fiscal da sala a sua 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. 
6.12. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
6.13. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
6.13.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais ou horários pré-determinados. 
6.13.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.3, alínea “b”, deste Capítulo; 
6.13.3. Não comparecer a quaisquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
6.13.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência, estabelecido no 
item 6.11.1, deste Capítulo, seja qual for o motivo alegado; 
6.13.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou 
similar; 
6.13.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com 
banco de dados, telefone celular, walkman e/ou equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares; 
6.13.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
6.13.8. Não devolver a Folha de Respostas cedida para realização das provas; 
6.13.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
6.13.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
6.13.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
6.13.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas; 
6.13.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
Concurso Público. 
6.14. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado 
procedimentos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público, sem prejuízo das 
medidas penais cabíveis. 
6.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do 
candidato da sala de prova. 
6.16. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
6.17. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua 
confiança. A equipe de coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
6.18. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, este não poderá retornar ao local de 
sua prova, sendo eliminado do Concurso. 
6.19. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/ classificação. 
6.20. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, sob hipótese ainda que remota, de 
ocorrência de falhas na impressão, haverá substituição dos cadernos com manchas, borrões e/ou qualquer imperfeição que impeça a 
nítida visualização da prova. 
6.20.1. Na hipótese, ainda que remota, de falta de cadernos para substituição, será feita a leitura dos itens onde ocorreram as falhas, 
utilizando-se um caderno completo. 
6.21. A verificação de eventuais falhas no Caderno de Questões, mencionadas no item 6.20 e seu subitem, deste Capítulo, deverá ser 
realizada pelo candidato, antes do início da prova, após determinação do fiscal, não sendo aceitas reclamações posteriores. 
6.22. Os gabaritos da Prova Objetiva, considerados como corretos, serão divulgados no endereço eletrônico do Instituto Cetro 
(www.institutocetro.org.br), em data a ser comunicada no dia da realização das provas. 
 
VII – DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 
7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
7.2.1. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo 
número de questões acertadas. 
7.3. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva. 
7.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
7.5. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso. 
 
Vlll – DOS RECURSOS 
8.1. Será admitido recurso quanto à divulgação dos Gabaritos e ao resultado provisório. 
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8.2. Para recorrer o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br) e seguir as instruções 
ali contidas. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da: 
8.2.1. Divulgação dos gabaritos oficiais do Concurso; 
8.2.2. Divulgação do Resultado Provisório. 
8.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
8.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Concurso, nome do candidato, número de inscrição, 
cargo e o seu questionamento. 
8.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 8.1. 
8.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do Cronograma do Concurso. 
8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, Aviso de Recebimento (AR), telegrama etc), fac-símile, telex, ou 
outro meio que não seja o estabelecido no item 8.2 deste Capítulo. 
8.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada, será atribuído a todos os candidatos. 
8.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente alterar a classificação inicial obtida 
pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para aprovação. 
8.8.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Concurso, com as alterações ocorridas em 
face do disposto no item 8.8.1 acima, não cabendo recursos adicionais. 
8.9. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
8.9.1. em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
8.9.2. fora do prazo estabelecido; 
8.9.3. sem fundamentação lógica e consistente; e 
8.9.4. com argumentação idêntica a outros recursos. 
8.10. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 
8.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 

 
lX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
9.1. A classificação final dos candidatos no Concurso Público será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva. 
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista de classificação. 
9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os candidatos, inclusive as pessoas com 
deficiência, e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com deficiência. 
9.3.1. Serão publicados no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação 
do Concurso. 
9.3.2. O resultado geral do Concurso poderá ser consultado no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br) pelo 
prazo de 3 (três) meses, a contar da data de publicação da Classificação Final/Homologação. 
9.4. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
9.4.1. Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03; 
9.4.2. Tiver a maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; 
9.4.3. Tiver o maior número de filhos menores de 14 (quatorze) anos até a data do último dia de inscrição; 
9.4.4. Permanecendo um possível empate, será realizado um Sorteio a cargo da Prefeitura de Ribeirão Preto, o qual será realizado em 
local e data a serem comunicados, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, pelo Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto, 
com a finalidade de que os interessados possam acompanhá-lo. O não comparecimento não implicará em prejuízo ao candidato, nem lhe 
dará direito à reclamação posterior.  
 
X – DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
10.1. Os candidatos habilitados ao cargo Agente Comunitário de Saúde quando da convocação para manifestação de interesse para 
assumir o cargo serão inscritos em Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para Agentes Comunitários de Saúde, conforme 
a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006. 
10.2. A aprovação no Curso Introdutório será requisito indispensável para ingresso no cargo. 
10.3. Durante o curso, o candidato deverá contar com freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e nota de aproveitamento 
mínima de 7,0 (sete). 
10.4. A realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada ficará sob total e inteira responsabilidade da Prefeitura de 
Ribeirão Preto. 
10.4.1. O candidato não será remunerado, em hipótese alguma, pelo período em que estiver realizando o Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada, bem como não será fornecida alimentação durante o período do curso. 
10.4.2. Todas as despesas relativas à participação do candidato no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada correrão às 
expensas do próprio candidato. 
10.5. A fim de possibilitar a participação no curso, a municipalidade irá disponibilizá-lo em horário diurno e noturno. 
10.6. A duração do curso será de 40 (quarenta) horas-aulas, sendo de segunda a sexta feira durante uma semana, se em período integral 
diurno ou durante duas semanas, de segunda a sexta feira, se em período noturno. 
 
XI – DA NOMEAÇÃO 
11.1. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória por Cargo, observada a necessidade e 
conveniência da Prefeitura de Ribeirão Preto, para o preenchimento das vagas existentes. 
11.2. Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas, terão sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município de 
Ribeirão Preto. 
11.2.1. No caso do candidato necessitar de deslocamento de sua moradia, para posse, o ônus correspondente às despesas de 
deslocamento e sua manutenção será de exclusiva responsabilidade do candidato. 
11.3. Além das disposições constantes no Capítulo II – Dos Requisitos para Investidura no Cargo, deste Edital, o candidato deverá 
atender às seguintes condições, quando de sua nomeação: 
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a) submeter-se ao Exame Médico Admissional; 
b) providenciar, a cargo da Prefeitura de Ribeirão Preto, os exames complementares que se fizerem necessários à realização do Exame 
Médico Admissional (a relação dos exames será fornecida pela Prefeitura de Ribeirão Preto); 
c) atender aos dispositivos referentes aos requisitos básicos para investidura em Cargo Público. 
11.4. Será vedada a posse de ex-servidor público demitido ou destituído de cargo, nas situações previstas no Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Ribeirão Preto ou legislação correlata. 
11.5. O candidato deverá apresentar, necessariamente, no ato da nomeação, os seguintes documentos originais e respectivas cópias 
legíveis, que ficarão retidas: 
a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Cédula de Identidade - RG; 
d) Título de Eleitor com o comprovante de estar quite com a justiça eleitoral; 
e) Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
f) Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável; 
g) Certidão de Nascimento dos filhos; 
h) Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 (cinco) anos de idade; 
i) Diploma de conclusão do Ensino Fundamental, conforme solicitado no requisito mínimo, devidamente registrado pelo Ministério da 
Educação ou por outro órgão com delegação para tal. O documento de escolaridade que for representado por declaração, certidão, 
atestado e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso deverá ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A declaração e o histórico escolar deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou 
reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da Instituição e do responsável pela expedição do documento. 
j) Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal; 
k) 1 foto 3x4 atual e colorida; 
l) comprovante de residência: nos termos do item 2.1.11., deverão ser apresentados comprovantes relativos ao endereço declarado na 
inscrição e o atual, caso sejam distintos. Os comprovantes deverão estar em nome do candidato; do cônjuge ou parente em primeiro grau 
cível (pais ou filhos). 
m) registro no respectivo Conselho de Classe (se houver), conforme solicitado nos requisitos mínimos; 
n) certidão de Distribuição Criminal. 
11.5.1. Caso haja necessidade, a Prefeitura de Ribeirão Preto poderá solicitar outros documentos complementares. 
11.5.2. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se 
estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão competente. 
11.6. O candidato aprovado e classificado para as vagas existentes, conforme opção de Cargo, obedecendo à ordem de classificação, 
será convocado para ser submetido a Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório, para avaliação da saúde física e mental do 
candidato, oportunidade em que poderá ser detectada incapacidade ou enfermidade impeditiva para o desempenho das tarefas do Cargo 
Público, podendo, nestes casos, serem solicitados exames complementares. 
11.6.1. A convocação mencionada no item 10.6, deste Capítulo, ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto 
poderá, também, a critério da Prefeitura de Ribeirão Preto, a ser informada por meio de telegrama. 
11.6.2. A informação da convocação, por meio de correspondência direta, referida no item 10.6.1, deste Capítulo, terá CARÁTER 
MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO SERÁ OFICIAL, devendo o candidato acompanhar a publicação na Imprensa Oficial do Município 
de Ribeirão Preto. 
11.6.3. As decisões do Serviço Médico, indicado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, terão caráter eliminatório para efeito de nomeação, 
serão soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 
11.7. O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos, será considerado desistente, implicando sua 
eliminação definitiva e convocação do candidato subsequente, imediatamente classificado. 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Todas as convocações e resultados referentes exclusivamente às etapas do presente Concurso serão publicados no Diário Oficial 
do Município de Ribeirão Preto e as convocações, resultados e comunicados deste certame serão divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br). 
12.2. Serão publicados no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto apenas os resultados dos candidatos que lograrem habilitação no 
Concurso Público, sendo estes, aqueles candidatos que atingiram pontuação mínima na Prova Objetiva. 
12.3. O provimento do Cargo ficará a critério da Administração e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação, conforme a opção 
de Cargo realizada, no ato da inscrição, pelo candidato. 
12.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial na ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências. 
12.5. Caberá à Prefeitura de Ribeirão Preto a Homologação dos Resultados Finais do Concurso Público. 
12.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser divulgado no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br), ou, ainda, 
publicado no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. 
12.7. O candidato se obriga a manter o endereço atualizado perante o Instituto Cetro, situado na Rua Frei Caneca, 1407 – 9º andar – 
Conjunto 919 – Consolação – CEP: 01307-003 – São Paulo/SP, até a data de Publicação da Homologação dos Resultados e, após esta 
data, perante a Prefeitura de Ribeirão Preto – Secretaria Municipal de Administração, situada na Via São Bento s/n – Jardim Mosteiro - 
Ribeirão Preto, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR). 
12.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este 
Concurso, os quais serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br), devendo, 
ainda, manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos 
necessários, sob pena de quando for chamado, perder o prazo para a manifestação de interesse na nomeação, caso não seja localizado. 
12.9. A Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto Cetro não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
12.9.1. Endereço não atualizado; 
12.9.2. Endereço de difícil acesso; 
12.9.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
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12.9.4. Correspondência recebida por terceiros. 
12.10. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício correrão às expensas do 
próprio candidato. 
12.11. A Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto Cetro se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos, em quaisquer 
das fases do Concurso Público. 
12.12. A Prefeitura de Ribeirão Preto e o Instituto Cetro não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso. 
12.13.Será considerada, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste Edital. 
12.14. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso da Prefeitura de Ribeirão Preto e pelo Instituto 
Cetro, no que tange à realização deste Concurso. 
12.15. A Prefeitura de Ribeirão Preto não emitirá declaração de aprovação no Concurso e a própria publicação no Diário Oficial do 
Município de Ribeirão Preto servirá como documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
12.16. Destarte, uma vez empossado e em exercício, o candidato poderá ser requisitado, a critério da Prefeitura de Ribeirão Preto, a 
participar de evento para capacitação em local, data e período definidos pela Administração.  
 
 

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2011. 
 
  
 
             Marco Antonio dos Santos                                                                                         Thomaz Perianhes Júnior                                      
Secretário Municipal da Administração                                                                     Diretor do Depto. de Recursos Humanos                        
 
 
 
 
                                                          
                                                                                      Fernando de Oliveira Carvalho 
                                                                    Chefe da Div. de Seleção, Recrutamento e Treinamento 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Acentuação. Plural de substantivos e adjetivos. Conjugação de verbos. Concordância 
entre adjetivo e substantivo e entre o verbo e seu sujeito. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. 
Sinônimo e antônimo. Separação silábica. Relações entre fonemas e grafias. Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Regências verbal e nominal. 
 
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. 
Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: 
razões e proporções, divisão proporcional; regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros. Sistema de medidas legais. Resolução 
de situações-problema. Raciocínio lógico. Equações de 1º e 2º graus. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica – PNAB 
– Portaria n° 2488/GM/2011. Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Conceito de territorialização, 
microárea e área de abrangência. Diagnóstico comunitário. Principais problemas de saúde da população e recursos 
existentes para o enfrentamento dos problemas. Saúde da criança e da mulher. Abordagem comunitária: mobilização e 
participação comunitária em saúde. Acolhimento e vínculo. Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Calendário básico 
de vacinação. Noções Básicas de doença como: Leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose, 
tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, entre outras. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas. 
A participação do Agente Comunitário de Saúde no PACS e PSF (Lei nº 11.350/2006). Doenças sexualmente 
transmissíveis. Educação permanente em saúde. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. 
Conceitos e critérios de qualidade de atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 
trabalhador, equidade, outros. Noções Básicas de Epidemiologia, Meio Ambiente e Saneamento. 
 
Nota: 
As Legislações pertinentes ao Município de Ribeirão Preto estarão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br , clicando no item “Legislação”, presente no referido endereço eletrônico.  
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ANEXO lI – ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DOS CARGOS 

Em conformidade com as Leis Complementares nº 361/94 e nº 2.378/09. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
- desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e 
as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;  
- trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida: a microárea;  
- estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das 
doenças, de acordo com o planejamento da equipe;  
- cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;  
- orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;  
- desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente 
a respeito daquelas em situação de risco;  
- acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe;  
- cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme 
a Portaria nº 44/GM (Gabinete do Ministro da Saúde), de 3 de janeiro de 2002;  
- participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento local;  
- realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, dentre outros), quando necessário;  
- realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;  
- garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da 
garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde;  
- realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local;  
- realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando 
o estabelecimento do vínculo;  
- responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de saúde;  
- participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;  
- promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  
- identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS;  
- garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica;  
- participar das atividades de educação permanente ao implicar-se nas atividades de formação e capacitação em serviço, bem como de 
apoiar ativamente os processos de ensino-aprendizagem com estudantes e professores das instituições de ensino conveniadas; e  
- realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
 
As informações decorrentes de todas as fases do Concurso, incluindo datas e resultados, poderão ser obtidas via Internet através do 
endereço eletrônico do Instituto Cetro (www.institutocetro.org.br). 
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ANEXO lII – ENDEREÇOS ELETRÔNICOS COMPLEMENTARES AO CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 
1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.. Disponível em: < 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf>. Acesso em 05/12/2011.  

2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Disponível em <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf>. Acesso em 05/12/2011.  

3. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12401.htm >. Acesso em 05/12/2011. 

4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011 que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).Brasília: MS, 2011. Disponível em: < 
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/110154-2488.html >. Acesso em 05/12/2011. 

5. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. O 
Trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Brasília, 2000. Disponível em: < 
http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br/Concurso/Arquivos/O_trabalho_do_ACS.pdf .. Acesso em 05/12/2011. 

6. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. A implantação da unidade de 
saúde da família. Caderno 1. Brasília, 2000. Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_n1_p1.pdf >. Acesso em: 05/12/2011. 

7. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Livro da Família. Aprendendo sobre Aids e Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasília, 1998. 
Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10aprendendo_sobre_aids.pdf >. Acesso em: 05/12/2011. 

8. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno da Atenção Básica nº 06; Manual Técnico para o Controle da Tuberculose. Brasília, 2002. 
Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_controle_tuberculose.pdf >. Acesso em: 05/12/2011. 

9. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção Básica à Saúde da criança. Atenção Integrada às doenças Prevalentes na infância 
(AIDPI). Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Dsiponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/AIDPI_modulo_1.pdf >. Acesso 
em 058/12/2011. 

10. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia para o Controle da Hanseníase. 
Brasília: MS, 2002. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf >. Acesso em 05/12/2011. 

11. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei nº 11.350 de 05 de outubro de 2006 que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição Federal, dispõe 
sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 
2006, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm >. Acesso em 
05/12/2011. 

12. Brasil - SIAB: Manual do Sistema de Informação de Atenção Básica/Secretaria de Assistência e Saúde, Coordenação de Saúde da 
Comunidade: Brasília Ministério da Saúde. 1ª edição, 1998. 96p. Disponível em: 
<http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf >. Acesso em 05/12/2011. 

13. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. Educação Permanente. 
Caderno 3. Brasília, 2000. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cad03_educacao.pdf >. Acesso em 05/12/2011. 

14. Programa Nacional de Imunização. Funasa, 2003. Dsponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/politicas/livro_30_anos_pni.pdf >. 
Acesso em 05/12/2011. 

15. FUNASA. Manual de Normas de Vacinação.2011. Disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/3890093/Manual-de-Normas-de-
Vacinacao-Funasa >. Acesso em 05/12/2011. 

16. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo técnico da política Nacional de Humanização. 
HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed – Brasília: editora do Ministério da Saúde, 2010. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf >. Acesso em 05/12/2011. 

17. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Disponível em < 
http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/pnan.pdf >. Acesso em 05/12/2011. 
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18. SAÚDE E CIDADANIA. Noções Básicas de Epidemiologia, Meio Ambiente e Saneamento. Disponível em: 
<http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/index.html >. Acesso em 05/12/2011 

19. SAÚDE E CIDADANIA. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência. Disponível em: 
<http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/index.html >. Acesso em 05/12/2011 

20. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento da Atenção Básica. Publicações. Cadernos da Atenção Básica. Disponível em:< 
http://dab.saude.gov.br/cnhd/publicacoes.php .. Acesso em:05/12/2011. 

21. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário básico de vacinação. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448 >. Acesso em 05/12/2011. 

22. Conhecimentos geográficos, econômicos e populacionais do município de Ribeirão Preto. Disponível 
em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Preto >. Acesso em 05/12/2011. 

 
 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – VENDA PROIBIDA 
 
 
R E A L I Z A Ç Ã O :  

 
 
 
 
 
 
 

 


