
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

COMUNICADO 003/2017 

 

Nos termos do Edital 001/2017 vimos responder aos recursos impetrados pelos candidatos ao 

cargo de ACS – Agente Comunitário de Saúde no prazo constante do referido edital, nos 

seguintes termos: 

 

1 – Laila Daiane Reis da Silva: falta de comprovação de residência na microárea; 

 

Resposta: recurso Indeferido. A impetrante não cumpriu o estabelecido no item 3.6.4.1 e 

3.6.4.2, sendo de responsabilidade do candidato conforme edital: 

 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.    
3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-

se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

falsidade da declaração. 

 

2 – Rayssa Thaís Apolinário da Silva - falta de comprovação de residência na microárea; 

 

Resposta: recurso Indeferido. A impetrante não cumpriu o estabelecido no item 3.6.4.1 e 

3.6.4.2, sendo de responsabilidade do candidato conforme edital: 

 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  
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3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-

se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

falsidade da declaração. 

 

3 – Silésia Tavares da Silva – falta de comprovação de residência na microárea  

 

Resposta: recurso Indeferido. A impetrante não cumpriu o estabelecido no item 3.6.4.1 e 

3.6.4.2, sendo de responsabilidade do candidato conforme edital: 

 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  

3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-

se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

falsidade da declaração. 

 

4 – Deuzanete Santa Lima Alves falta de comprovação de residência na microárea  

 

Resposta: recurso Indeferido. A impetrante não cumpriu o estabelecido no item 3.6.4.1 e 

3.6.4.2, sendo de responsabilidade do candidato conforme edital: 

 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência,  
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anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  

3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-

se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

falsidade da declaração. 

 

5 – Kátia Estelita  do Amaral Silva – ausência de apresentação do Curso Introdutório, 

referente ao item 3.6.3; 

 

Resposta: Recurso indeferido. Verificado a ficha de inscrição não foi localizada a comprovação 

do Curso e nos termos do Edital a responsabilidade é do candidato, veja: 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  

3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-

se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

falsidade da declaração. 

  

6 – Débora Cristina de Jesus Pacheco falta de comprovação de residência na microárea  

 

Resposta: recurso Indeferido. A impetrante não cumpriu o estabelecido no item 3.6.4.1 e 

3.6.4.2, sendo de responsabilidade do candidato conforme edital: 

 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição. 
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3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  

3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se 

todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade 

da declaração 

 

7 – Cristina da Silva Leite falta de comprovação de residência na microárea  

 

Resposta: recurso Indeferido. A impetrante não cumpriu o estabelecido no item 3.6.4.1 e 

3.6.4.2, sendo de responsabilidade do candidato conforme edital: 

 

3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  

3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se 

todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade 

da declaração 

 

8 – Cristina da Silva Leite interpôs recurso contra a primeira fase do edital que era a lista de 

candidatos, fase essa já encerrada. Mas para esclarecimento de todos os candidatos houve um 

erro de digitação da divulgação do candidato Fábio Lemes de Araújo que erroneamente 

constou na micro área 61, numero esse que é o da sua inscrição, sendo, então corrigido o erro 

listando-o na microárea 58, local de sua residência. A ficha de inscrição esta à disposição dos 

que queiram comprovar. 

 

Resposta: Indeferido o recurso. 
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09 – Gleice da Silva Bandeira: não juntou o certificado do curso introdutório conforme item 

3.6.3 do edital: 

 

Resposta: Recurso indeferido conforme item 3.6.3 

 
3.2.1 - Ler atentamente o Edital de Abertura e Anexo(s); 
3.2.2 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o 

qual pretende concorrer; 

3.3 - O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas 

informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
3.4 - O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou ainda, que não atenda todas 

as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado em todas as fases do 

certame.  

3.5 -- É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais 

deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura de Buritis - MG, e no endereço 

eletrônico www.buritis.mg.gov.br.  

12.4 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se 

todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade 

da declaração. 

 

10 – Maria Francisca Alves dos Santos contra a ausência de pontuação no curso introdutório 

constante do item 7.1 do Edital 

 

Resposta: Recurso deferido. Na nova listagem constará 3,0 (três) pontos para a candidata na 

primeira etapa. 

 

11 – Ildete Quintal de Souza Santos apresentou recurso contra o item 1.3.3 e sua retificação; 

 

Resposta: Recurso indeferido: A candidata não observou a parte final da retificação do item 

1.3.3 que transcrevemos na integra: 

 

“RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

Keny Soares Rodrigues, Prefeito do Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal, 

resolve tornar pública a presente retificação ao Edital de Abertura do Processo Seletivo, nos 

seguintes termos: 

ONDE SE LÊ: 
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1.3.3 -  O Candidato deverá residir na micro área da comunidade em que atuar  desde a data 

da publicação do edital do processo seletivo Simplificado; conforme previsto pela Lei nº 11.350 

de 5 de outubro de 2006 em seu artigo 6º, inciso I. 

LEIA-SE: 

1.3.3 - -  O Candidato deverá residir na área da comunidade em que atuar  desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo Simplificado; conforme previsto pela Lei nº 11.350 de 

5 de outubro de 2006 em seu artigo 6º, inciso I, c/c do Art. 2º, VIII da Lei Complementar nº 109 

de 02 de Março de 2015, devendo fazer opção pela microárea que deseja concorrer. 

Ficam ratificados as demais cláusulas e condições do referido processo seletivo. 

Dr. Keny Soares Rodrigues 
Prefeito Municipal 

 

A parte final, grifada, demonstra que no ato da inscrição a candidata deveria fazer a opção por 

sua microárea – onde deveria residir, de acordo com a Lei Federal 11.350/2006. 

 

12 – Silvana de Souza Soares - apresentou recurso contra o item 1.3.3 e sua retificação; 

 

Resposta: Recurso indeferido: A candidata não observou a parte final da retificação do item 

1.3.3 que transcrevemos na integra: 

 

“RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

Keny Soares Rodrigues, Prefeito do Município de Buritis, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal, 

resolve tornar pública a presente retificação ao Edital de Abertura do Processo Seletivo, nos 

seguintes termos: 

ONDE SE LÊ: 

1.3.3 -  O Candidato deverá residir na micro área da comunidade em que atuar  desde a data 

da publicação do edital do processo seletivo Simplificado; conforme previsto pela Lei nº 11.350 

de 5 de outubro de 2006 em seu artigo 6º, inciso I. 

LEIA-SE: 

 



 

 

 

1.3.3 - -  O Candidato deverá residir na área da comunidade em que atuar  desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo Simplificado; conforme previsto pela Lei nº 11.350 de 

5 de outubro de 2006 em seu artigo 6º, inciso I, c/c do Art. 2º, VIII da Lei Complementar nº 109 

de 02 de Março de 2015, devendo fazer opção pela microárea que deseja concorrer. 

Ficam ratificados as demais cláusulas e condições do referido processo seletivo. 

Dr. Keny Soares Rodrigues 
Prefeito Municipal 

 

A parte final, grifada, demonstra que no ato da inscrição a candidata deveria fazer a opção por 

sua microárea – onde deveria residir, de acordo com a Lei Federal 11.350/2006. 

 

Buritis, 17 de Fevereiro de 2017 

 

 

Maxtony de Almeida Rocha 

 

 

Wesleyla de Faria Vieira Lopes 

 

 

Gerson Medeiros Araújo 

 

 


