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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N. 01/2019 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 10/2019 
 
O Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de 

Mato Grosso e a Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo Público n. 01/2019, no uso de suas atribuições 

legais,  

 

CONSIDERANDO, a constatação de duplicidade de regras 

quanto ao momento de se comprovar o local em que reside os 

candidatos aprovados, no Processo Seletivo Público n. 01/2019, 

da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT, devendo 

assim ser estabelecer uma regra única para tal procedimento.  

 

CONSIDERANDO, o que determina o inciso I, do Art. 6º, da Lei 

Federal n. 11.350/2006, onde o Agente Comunitário de Saúde 

deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo público, como 

requisito para o exercício da atividade: 

 

CONSIDERANDO, o que determina o item 19.6 do Edital de 

Abertura do Processo Seletivo Público n. 01/2019, da Prefeitura 

Municipal de Vale de São Domingos - MT. 

 

 

RREESSOOLLVVEEMM::    

 

1º - SUPRIMIR o item 2.8, do Edital de Processo Seletivo 

Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT. 

 

2º - RETIFICAR o item 1.5, do Edital de Abertura do Processo 

Seletivo Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

1.5. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde 

deverá comprovar para efeito de aprovação, que reside no 

endereço do cargo pleiteado desde a data de publicação deste 
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Edital, nos termos do inciso I, do Art. 6º, Lei Federal nº 

11.350/2006. 

 

 

3º - RETIFICAR o item 9.3.1, do Edital de Abertura do Processo 

Seletivo Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

9.3.1. Somente irão participar da Etapa 2 - CURSO 

INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

deste Processo Seletivo Público os candidatos que: 

a) forem classificados na Etapa 1 - Provas Objetivas, 

divulgados e publicados por meio da Homologação do 

Resultado Geral, letra R) do Cronograma do Edital de 

Abertura, deste Processo Seletivo Público; e, 

b) entregar no dia da realização do CURSO 

INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA os 

comprovantes para fins de prova de que reside no endereço 

da  área do cargo em que realizou a inscrição desde a data 

da publicação do Edital de Abertura do Processo Seletivo 

Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São 

Domingos – MT, cujas regras para entrega e comprovação 

estarão  dispostas neste Edital.  

c) será impedido de realizar o CURSO INTRODUTÓRIO DE 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA o candidato que não 

apresentar os comprovantes de residência conforme 

determina o item 9.3.1, letra b), sendo considerado 

reprovado no presente processo seletivo.  

 

4º - RETIFICAR o item 18.9.2, do Edital de Abertura do 

Processo Seletivo Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São 

Domingos – MT, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

18.9.2. Para averiguação de comprovação de residência 

desde a data de publicação deste Edital no local/MA-Micro 

Área da inscrição do cargo, o candidato deverá entregar no 

dia da realização do CURSO INTRODUTÓRIO DE 
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, no momento da 

assinatura da Lista de Presença, documentos que 

comprovem residir na área da comunidade em que irá atuar, 

como por exemplo: conta de energia, telefone fixo, taxa de 

água, ou outros que façam prova de residência.  

 

5º - RETIFICAR o item 18.9.2.1, do Edital de Abertura do 

Processo Seletivo Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São 

Domingos – MT, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

18.9.2.1. Os comprovantes de residência, conforme trata o 

subitem anterior, 18.9.2., deverão serem entregues em via 

original ou cópia autenticada em Cartório ou certificada por 

servidor público devidamente identificado nos termos da 

legislação aplicável, no dia do Curso de Formação Inicial e 

Continuada, no momento da assinatura da lista de Presença, 

dentro de envelope lacrado, endereçado a Comissão 

Organizadora, contendo as seguintes inscrições: 

 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

NOME DO CANDIDATO: xxxxxxxxxxxx 

CARGO: xxxxxx 

CPF: xxxx 

ENDEREÇO COMPLETO: xxxxxxxxxxx 

N. INSCRIÇÃO: xxx 

 

18.9.2.1., a) Não serão autenticados documentos por 

servidores públicos no dia do curso ou qualquer outra fase, 

devendo os candidatos procurar com antecedência a 

Prefeitura para tal procedimento, caso assim desejarem, nos 

dias úteis e horários normais de expediente. 

 

6º - RETIFICAR o item 18.9.5, do Edital de Abertura do 

Processo Seletivo Público n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Vale de São 

Domingos – MT, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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18.9.5. Os candidatos que não entregarem os comprovantes 

de endereço no momento em que determina os itens deste 

Edital, serão impedidos de participar do Curso Introdutório 

de Formação Inicial e Continuada, sendo considerados 

reprovados, como também serão reprovados os candidatos 

que não  comprovarem residir na área da comunidade em 

que irá atuar, desde a data da publicação deste Edital de 

Processo Seletivo Público, em atendimento ao inciso I, do 

Art. 6º, da Lei Federal n. 11.350/2006. 

  

7º - O resultado do Curso Introdutório de Formação Inicial e 

Continuada será publicado junto ao Resultado Final do presente Processo Seletivo 

Público. 

8º - Os demais itens do Edital de Abertura do Processo Seletivo 

Público n. 01/2019 da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT 

permanecem inalterados. 

 

9º - Este Edital Complementar ficará à disposição dos 

interessados no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT e 

no endereço eletrônico: www.valedesaodomingos.mt.gov.br, a partir da data.       

  

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT, 27 de 

Agosto de 2019. 

 

 

 

 

GERALDO MARTINS DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

   

              NATIELLE MACEDO MAIA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO 

 

 


