
 
 

 
ERRATA DE EDITAL 

De acordo com publicação expedida na data de hoje 14/02/2012, Edição nº. 19 do Diário Oficial 
do Município do Recife fica retificado o conteúdo do ANEXO I e ANEXO V do Edital, que passa 
a ter a seguinte redação: 

ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DO CARGO, ÁREA DE ATUAÇÃO E REQUISITOS DE FORMAÇÃO 
 
 

Cargo Área de Atuação Requisitos de formação para investidura 

Agente 
Comunitári
o de Saúde 

Programas de 
Saúde da Família 

e de Agentes 
Comunitários de 

Saúde 

 
- CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO  
emitido por instituição reconhecida pelo MEC; 
- Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório 
de formação inicial; 
- Residir na área da comunidade em que atuar desde a data 
da publicação do Edital do processo seletivo público. 
 

 
ANEXO V 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 
 
- Uma foto 3x4 (recente); 
Cópia simples: 
- Registro Geral;  
- CPF; 
- Declaração de regularização de CPF (internet);  
- Certidão de nascimento ou casamento;  
- Comprovante de residência em nome do candidato pelo menos desde a data de publicação 
do Edital, como, também, à época da posse. 
- Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação 
eleitoral (internet); 
- Certificado de reservista;  
- Carteira de Trabalho da Previdência Social – CTPS (Folhas da foto e da identificação); 
- Cartão ou extrato de PIS/PASEP; 
- Último extrato de pagamento (contracheque) – se funcionário público; 
- Certificação de antecedentes criminais (estadual ou federal); 
 
Cópia autenticada: 
- Certificado de conclusão do Ensino Médio registra do no MEC; 
 
Exames laboratoriais  a expensas do candidato (realizados até três meses da data da 
posse): 
- VDRL (Sífilis); 
- Hemograma completo; 
- Sumário de urina; 
- Glicemia (em jejum); 
- Parecer cardiológico. 
 
Dessa forma, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde o candidato para investidura terá 
que apresentar Certificado de Conclusão de Ensino MÉDIO registrado no MEC. 
 

Recife, 14 de fevereiro de 2012. 
 


