
ASPPE – ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO 
 

SELEÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
A ASPPE – ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 71.554.595/0001-00, sediada na Rua Paraguaçú, nº 42 
– Boqueirão – Santos – SP, torna pública a abertura de inscrição para Seleção de 
Agente Comunitário de Saúde – ACS de Santos de acordo com as normas 
estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para provimento de 65 

(sessenta e cinco) vagas, para o emprego de Agente Comunitário de Saúde – 
ACS Santos, regido pela CLT, Lei nº 3.716, de 09/12/2005, que serão 
distribuídas em territórios definidos como área de abrangência da Estratégia 
de Saúde da Família e Estratégia de Agente Comunitário de Saúde, conforme 
Anexo I. 

1.2 O processo seletivo consistirá em duas fases: 
1ª fase – prova objetiva, para avaliação de conhecimento teórico, de caráter 
eliminatório e classificatório. Conteúdo disposto no Anexo II. 
2ª fase – dinâmica em grupo com caráter classificatório e eliminatório. 

 
2. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
 O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde, dar-se-á 
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e tem como 
atribuição as atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
mediante ações domiciliares e comunitária, individuais e coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor, entre outras, aquelas previstas em normas internas e citadas na lei 
11.350 de 05 de outubro de 2006. 
 
2.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
Desenvolver e ou executar, sob supervisão e orientação, atividades em ações de 
educação e saúde, dentro da rede de Atenção Básica com ênfase na prevenção de 
doenças, na promoção da saúde, dentro de sua área de abrangência, realizar 
mapeamento de sua área, cadastrar famílias e manter atualizados tais dados para 
fins de planejamento, identificar áreas de riscos e, indivíduos e famílias em 
situação de risco, participar de programas de treinamento da área de atuação, 
estimular à participação da comunidade nos serviços de saúde com critérios 
baseados nos protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Santos e pelo 
Ministério da Saúde e, executar outras atividades de interesse da área, conforme 
determinação do Gestor. 
 
 
2.2.Número de Vagas: 65 (sessenta e cinco) vagas. 



2.3. Remuneração: salário mínimo federal + benefícios. 
2.4. Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
2.5. Regime de Contratação: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Lei nº 
3.716, de 09/12/2005. 
 
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO: 
 
3.1. Ter 18 (dezoito) anos completos na data da inscrição, comprovado com RG 
original a ser apresentado no local de prova, em bom estado de conservação e 
foto recente; 
3.2. Residir na área de abrangência da vaga a qual se candidatar, 
comprovando por documento original que ateste o local de sua residência 
nos últimos três meses, no ato da contratação, para tanto, serão 
considerados apenas: contas de água, luz e telefone (caso não apresentar 
tal documentação, quando da contratação, ou ainda, não residir no local de 
abrangência da vaga ao qual se inscreveu, o candidato será 
desclassificado); 
3.3. Ter concluído o Ensino fundamental, e comprovar por certificado 
devidamente registrado e expedido por instituição de ensino educacional 
reconhecida pelo órgão próprio dos sistemas de ensino. 
 
4. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
4.1, Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
4.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
4.3. Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou de 
alistamento militar, em caso de candidato do sexo masculino; 
4.4. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes 
a função de agente Comunitário de Saúde; 
4.5. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital 
4.6. Cumprir as determinações deste edital, ter rendimento exigido em cada 
etapa desse processo e ser aprovado no processo seletivo público; 
4.7. Caso o candidato não preencher um ou mais itens dos requisitos necessários 
acima discriminados será declarado desclassificado deste processo seletivo. 
 
5. DA INSCRIÇÃO 
 
5.1. A inscrição será feita pelo site www.asppe.org/processoacs, nos dias 18, 19 e 
20 de janeiro de 2012 ou no dia 20 de janeiro de 2012, das 09:00h às 15:00h, nas 
UBS - Unidades Básicas de Saúde, abaixo descritas, onde o candidato deverá 
preencher o formulário disponibilizado: 
 
UBS Embaré – Praça Coronel Fernandes Prestes, s/n 
UBS Rádio Clube – Av. Hugo Maia s/n 
UBS Martins Fontes – Rua Luiza Macuco, nº 40 



UBS Morro Nova Cintra – Av. Santista, nº 90 
USF Monte Cabrão – Rua Principal s/n° - Área Continental 
 
5.2. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento 
de todos os campos da ficha de inscrição pelo candidato. 
5.3. É de responsabilidade do candidato o preenchimento e a conferência da ficha 
de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados, pela 
assinatura e pelo recebimento do comprovante de inscrição. 
5.4. A ASPPE se reserva o direito de excluir do processo seletivo aquele que não 
preencheu a ficha de inscrição adequadamente. 
5.5. O candidato terá acesso pelo site www.asppe.org/processoacs, e nos demais 
locais de inscrição, à lista com as microrregiões que delimitam cada UBS, dentre 
as quais, com base no seu endereço de residência, poderá se inscrever. 
 
6. DAS PROVAS 
 
O processo seletivo público consistirá em duas fases: 
1ª fase – prova objetiva, para avaliação de conhecimento teórico, de caráter 
eliminatório e classificatório, de acordo com o conteúdo disposto no Anexo II. 
2ª  fase – dinâmica em grupo com caráter classificatório e eliminatório. 
 
6.1. 1ª fase – PROVA OBJETIVA -  avaliar o conhecimento teórico do candidato, 
necessário ao desempenho das atribuições. 
6.1.1. aplicada a todos os candidatos com inscrição confirmada; 
6.1.2. prova terá duração de (02)duas horas; 
6.1.3. A prova será composta de 30 questões com 4 alternativas cada: Língua 
Portuguesa(10), Matemática (5), Atualidades e Conhecimentos Gerais (5) e 
Conhecimentos Específicos da função (10), conforme especificações do ANEXO II. 
 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 
 
7.1. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes; 
7.2. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de 
seu local de realização das provas e o comparecimento no dia e horário 
determinados; 
7.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante 
no Edital de Convocação, que será disponibilizado no site 
www.asppe.org/processoacs e nas Unidades Básicas de Saúde descritas no item 
5.1, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos antes do fechamento dos 
portões, munido de: 
7.3.1. Comprovante de Inscrição; 
7.3.2. Caneta transparente (acrílica) de tinta azul ou preta, lápis preto n° 2 e 
borracha macia; 
7.3.3. Original de um dos documentos de identidade: Carteira e/ou Cédula de 
identidade expedida pelas Secretarias de Segurança, pelas forças armadas, pela 
Policia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 



para Estrangeiros; Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselho de 
Classe, que por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, 
Carteira Nacional de Habilitação expedida com foro, desde que permita, com 
clareza, a sua identificação através de foto recente. 
a). Não serão aceitos protocolos, cópias dos documento citados, que ainda que 
autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, 
inclusive carteira funcional privada. 
b). Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documentos de identidade original, por motivos de perda, roubo ou 
furto, deverá ser apresentado documento que atesta o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há no máximo, noventa dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital no verso da folha de assinatura. 
c). A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento 
de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do 
portador. 
7.4. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o 
horário estabelecido no Edital de Convocação para o seu início; 
7.5.Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e 
horário pré – estabelecidos; 
7.6. O candidato que estiver portando qualquer equipamento eletrônico deverá 
desligá-lo antes de entrar na sala; 
7.7. Depois de identificado e instalado na sala de prova, o candidato não poderá 
consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura ou fazer uso de 
maquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 
pager, tablet, walkman, boné, gorro,chapéu,óculos de sol, ou qualquer material 
que não seja o estritamente necessário à realização da prova; 
7.8. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da 
prova, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou com terceiros, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação; 
7.9. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para 
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas; 
7.10. No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, a nenhum membro da 
equipe de aplicação das provas e (ou) pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo das provas; 
7.11. No ato da realização das provas, o candidato receberá o cartão de respostas 
e o caderno de questões. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova 
levando qualquer um desses materiais; 
7.12. O candidato deverá, marcar com caneta esferográfica azul ou preta, para 
cada questão, um, e somente um, dos 4 (quatro) campos do cartão de respostas, 
sob pena de anulação da questão; 
7.13. O cartão de resposta, será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento do cartão de resposta será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
especificas contidas nesse edital, no caderno de questões. Em hipótese alguma 
haverá substituição docartão de respostas por erro do candidato. 



7.14.O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 
modo,danificar o seucartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
advindos da impossibilidade de realização da correção; 
7.15. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas 
por outras pessoas; 
7.16. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com aquela 
constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica; 
7.17.O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá 
retornar a ela, em hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, 
durante todo o tempo de ausência, de fiscal;  
7.18. A ASPPE não se responsabilizará por danos, perda ou extravio de 
documentos ou objetos ocorridos no estabelecimento de aplicação da prova; 
7.19. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a. Apresentar-se fora do local, da data e/ou do horário estabelecidos para a 
realização da prova; 
b. Não comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo 
alegado; 
c. Não apresentar o documento de identidade, nos termos desde edital, para a 
realização da prova; 
d. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 01 hora; 
e. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou)ilegais para obter vantagens 
para si e(ou) para terceiros, em qualquer etapa de seleção; 
f. For surpreendido dando e(ou) recebendo auxilio para a execução de quaisquer 
das provas; 
g. Utilizar-se de livro , dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados; 
h. For surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, gravador, 
bip, receptor de pager, notebook, walkman, aparelho portátil de armazenamento 
e de reprodução de musicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica. 
i. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, as autoridades presentes e(ou)os candidatos; 
j. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou) qualquer outro meio, que não os permitidos; 
k. Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à 
sua realização  
l. Afastar–se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
m. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de resposta; 
n. Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e(ou) no cartão de 
respostas; 
o. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhadores, incorrendo em 
comportamento indevido; 
p. Desconsiderar qualquer item deste edital e(ou) outros que vierem a ser 
publicados. 
q. Não devolver integralmente o material solicitado. 
 
8. DOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 
 
8.1. A prova objetiva de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e 
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos da função, terá 30 questões e 
será avaliada na escala de 0(zero) a 50 (cinqüenta) considerando-se 1(um) 



ponto por questão de Matemática e Conhecimentos Gerais e 2 (dois) pontos por 
questão de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos da função; 
8.2. Será considerado desclassificado o candidato que não pontuar em qualquer 
uma das matérias constantes da prova objetiva; 
8.3. Serão computadas como erradas as questões não assinaladas, as que 
contenham mais de uma resposta, ou rasuradas, ainda que legíveis;  
8.4. Caso seja anulada alguma questão da prova, será computada como acerto a 
todos os candidatos. 
 
9. DOS CRITERIOS PARA A 2° ETAPA 
 
9.1. Os candidatos classificados na primeira etapa de provas deverão comparecer 
para o processo de dinâmica em grupo que possui caráter classificatório e 
eliminatório; 
9.2. O chamamento para dinâmica em grupo dar-se-á através de cartazes 
afixados nos locais de inscrição e no site www.asppe.org/processoacs. 
 
10. DOS CRITERIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
10.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0(zero) a 50 (cinquenta) 
pontos. Será aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta 
por cento) de acertos do total de pontos da Prova Objetiva, considerando o 
item 8.2 deste edital; 
10.2. A dinâmica em grupo será avaliada em escala de 0 a 50 pontos; 
10.3. A nota final será a soma dos resultados da primeira etapa e entrevista; 
10.4. Ocorrendo empate na pontuação final terá preferência, para efeito de 
classificação, o candidato que: 
a. tiver maior idade 
b. tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 
c. tiver obtido maior pontuação na prova de Português; 
d. tiver obtido maior pontuação na prova de Matemática; 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o  processo 
seletivo contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados; 
11.2.As datas, horários e locais de todas as etapas serão divulgados através no 
site www.asppe.org/processacs, e nas UBSs descritas no item 5.1 deste edital; 
11.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo no site 
www.asppe.org/processoacs; 
11.4. A classificação de cada etapa do Processo Seletivo será divulgada no site 
www.asppe.org/processoacs, bem como, a convocação dos classificados para a 
etapa seguinte; 
11.5. O chamamento dos candidatos aprovados ocorrerá através de divulgação 
pelo site www.asppe.org/processoacs, pela ASPPE - Associação Santista de 
Pesquisa, Prevenção e Educação, responsável pela gerência de pessoal; 



11.6. Os candidatos convocados para a contratação serão lotados nas 
microrregiões que residem e para qual se inscreveram, conforme Anexo I deste 
Edital; 
11.7. Cada região terá uma relação dos aprovados que serão convocados por 
ordem de classificação; 
11.8. Não haverá remoção ou permuta dos contratados para outras regiões 
classificados que não a que fez sua inscrição; 
11.9. A aprovação e a classificação de candidatos em número excedentes ao 
número de vagas estabelecido neste edital geram para o candidato apenas a 
expectativa de direito à contratação, limitada ao prazo de validade do presente 
processo seletivo e observada rigorosamente a ordem de classificação dos 
candidatos; 
11.10. O candidato deverá manter atualizado seu endereço  e seu telefone na 
ASPPE, sito Rua Paraguaçú, nº 42 – Boqueirão - Santos - SP, enquanto estiver 
participando do processo seletivo e enquanto estiver dentro do prazo de 
validade. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos 
advindos da não atualização de seus dados; 
11.11. O prazo de validade do presente processo seletivo será de até 2 (dois) 
anos, contados a partir da data de publicação do Edital de homologação dos 
resultados finais no site www.asppe.org/processoacs.  
11.12. Perderá os direitos decorrentes do processo seletivo, não cabendo 
recurso, o candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecidos 
na convocação; 
11.13. 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 nomeação do candidato, 
sem prejuízo das medidas de ordem administrativas, cível ou criminal cabíveis;  
11.14. Acarretará a eliminação sumária do candidato do processo seletivo, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer 
das normas neste edital; 
11.15. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e 
procedimento do processo seletivo de que se trata este Edital,correrão por conta 
dos candidatos; 
11.16. O candidato poderá obter informações referentes ao processo seletivo não 
contempladas neste edital, com exceção de notas ou classificação, na ASPPE, pelo 
telefone 3224-3947. 
 
Referencias bibliográficas: site do Ministério da Saúde – www.saude.gov.br; 
Portaria da Atenção Básica; Estratégia de Agentes Comunitárias de Saúde; 
Estratégia de Saúde ; Estratégia de Saúde da Família, SUS de A a Z. 
 
Serão publicados no site www.asppe.org/processoacs e afixados nas Unidades 
Básicas de Saúde, constantes no item 5.1, apenas os resultados dos candidatos 
que lograrem classificação no processo seletivo. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
 
Relação de quantidade de vagas disponíveis por UBS – Unidade Básica de saúde.  
 
  UNIDADE N° ACS 

Z
N

O
 

UBS Rádio Clube 3 

UBS Bom Retiro  2 

UBS São Jorge / 

Caneleira 
 2 

UBS São Manoel 4 

USF Areia Branca 2 

USF Jardim Castelo  8 

USF Jd. Piratininga 
1 

  

M
O

R
R

O
S

 

UBS São Bento 7 

UBS Nova Cintra 6 

UBS Jabaquara 2 

USF Vila Progresso  

/ Santa Maria 
1 

USF Santa Maria 1 

USF Penha 2 

USF Monte Serrat 3 

USF José Menino 1 

Z
O

I 

UBS Aparecida  1 

UBS Embaré  3 

UBS Conselheiro 

Nébias 
 3 

UBS Ponta da Praia  1 

R
C

H
/A

C
 USF Monte Cabrão  2 

USF Ilha Diana 1 

UBS Martins Fontes 3 

USF RCH  3 

UBS Valongo  3 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

1. Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Sinônimo. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero,numero e grau. Verbos: regulares, 
irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 

2. Matemática: Números interiores, operações e propriedade. Números 
racionais, representação fracionaria e decimal: operações e propriedades. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° 
grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações problema. 

3. Conhecimentos Gerais e Atualidades: Cultura geral; Constituição Federal; 
Estatuto da Criança e do Adolescente;fatos políticos, econômicos e sociais 
ocorridos nos últimos anos e divulgados na mídia local e nacional. 

4. Conhecimentos específicos: Sistema único de saúde, sistema de saúde de 
Santos, território, mapeamento, Área e Microárea, visita domiciliar, 
promoção de saúde, educação em saúde, indicadores de saúde, sistema de 
informação da atenção básica, humanização do cuidado, processo Saúde 
Doença e planejamento e Avaliação em Saúde. 

 


