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Artigo 2º. O GT tem caráter técnico, sigiloso, multiprofissional, não coerci-
tivo ou punitivo, com finalidade educativa e de assessoramento para ana-
lisar as circunstâncias da ocorrência dos óbitos maternos, infantis e fetais�
Artigo 3º� São atribuições do GT de Vigilância do Óbito Materno Infantil:
Consolidar e analisar as investigações dos óbitos maternos, de mulhe-
res em idade fértil, infantis e fetais; 
Identificar as fragilidades ocorridas durante o processo assistencial, 
mesmo que não tenham relação direta com o óbito; 
Requalificar a causa básica do óbito se necessário, sugerindo as pos-
síveis alterações;
Classificar a evitabilidade dos óbitos, usando preferencialmente a Lista 
Brasileira de Mortes Evitáveis por intervenções do SUS de Malta e Co-
laboradores; 
Elaborar relatório técnico contendo as fragilidades identificadas, a clas-
sificação da evitabilidade do óbito, a ratificação das causas do óbito ou 
a retificação; 
Identificar, propor e apoiar temas para a capacitação dos profissionais 
de saúde envolvidos na assistência à gestação, parto, puerpério, saúde 
da criança e da mulher� 
Recomendar as áreas técnicas competentes estratégias e medidas de 
atenção à saúde baseadas na análise dos óbitos, necessárias para a 
redução da mortalidade materna, infantil e fetal priorizando as mortes 
com causas evitáveis; 
Encaminhar ao gestor relatórios sobre os casos analisados, identifican-
do fatores determinantes que irão subsidiar adoção de medidas que 
possam prevenir a ocorrência de óbitos evitáveis;
Divulgar sistematicamente os resultados das discussões do GT em Bo-
letim Periódico; 
Artigo 4º� O Grupo Técnico será constituído por representantes das áreas 
técnicas abaixo relacionadas devidamente indicadas para esta função:
Representante da Vigilância em Saúde (vigilância do óbito) ( Ayanny 
Rocha de Araújo) 
Representante de áreas técnicas de saúde da mulher e criança (Fer-
nanda dos Santos Menezes)
Representante da Atenção Básica (Patricia Regina Silva Mandroti )
Médico Clinico Geral ( Raimundo Nonato de Castro);
Paragrafo Único: Poderão participar das discussões do GT como con-
vidados, profissionais dos estabelecimentos de saúde que prestaram 
assistência à mulher e a criança�
Artigo 5º� O Grupo Técnico será coordenado pela Coordenação da Vi-
gilância Epidemiológica dos óbitos materno infantil municipal e terá a 
Assessoria contínua da Vigilância do Óbito Estadual da SESACRE a 
cada 4 meses realizando monitoramento, assessoria, e avaliação dos 
trabalhos desenvolvidos pelo grupo técnico� 
Artigo 6º� A função dos membros do GT não será remunerada e GA-
RANTE A SUA DISPENSA DO TRABALHO SOMENTE NAS REUNI-
ÕES AGENDADAS PREVIAMENTE PARA ANALISAR OS ÓBITOS, 
sem prejuízo durante o período das reuniões e ações específicas da 
mesma e/ou conforme a decisão do Gestor Municipal;
Artigo 7º� As reuniões acontecerão conforme cronograma pré-estabelecido 
entre os membros do GT municipal, e de acordo com a demanda local, e 
os resultados das conclusões dos estudos de casos analisados deverão ser 
registrados em relatórios para serem encaminhados às áreas técnicas com-
petentes e ao Secretário Municipal de Saúde para as providências cabíveis� 
Artigo 8º� Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no 
município em questão, revogadas as disposições em contrário�
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRA-
TAÇÃO DE PESSOAL, POR TEMPO DETERMINADO, PARA PROVI-
MENTO DE CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUA-
DRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA-ACRE
Nº 002/2019/CAPIXABA/AC 30 DE DEZEMBRO DE 2019�
A Prefeitura Municipal de Capixaba – Estado do Acre, no uso de suas 
atribuições legais e, tendo em vista o disposto no Art� 37 da Constituição 
Federal e nas demais leis que regem a espécie, bem como as normas 
contidas no presente Edital, seus anexos e adendos, torna público, que 
estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para preenchimento 
de vagas e formação de cadastro de reserva de Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), com vigência do contrato de trabalho por prazo determi-
nado, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Capixaba, me-
diante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos�

1� DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1�1� O Processo Seletivo Público será regido por este Edital, e Exe-
cutado pela Comissão Organizadora constituída na forma do Decreto 
Municipal nº 113/2019, pela Lei Municipal nº552/2019, aplicando-se em 
específico aos contratos administrativos, as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8�745/1993 em seu art� 3º, excepcionalmente em função de 
o município estar sujeito as penalidades do art� 21 da Lei 101/2000, que 
veda a realização de concurso público pelo município� 
1�2� A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as 
regras estabelecidas neste Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras�
1�3� O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 12 (doze) 
meses, a contar da data da publicação da homologação de seu resulta-
do final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
1�4� As inscrições para este Processo Seletivo Público serão realizadas 
presencialmente, conforme especificado no Item 4, não sendo admiti-
das inscrições por Procuração�
1�5� Todo o processo de execução deste Processo Seletivo Público, com 
as informações pertinentes, estará disponível na sede da Secretaria de 
Saúde de Capixaba�
1.6. Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo serão publi-
cados no Diário Oficial do Estado do acre: www.diario.ac.gov.br., bem 
como, obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial do Estado do 
Acre, nos murais da Câmara Municipal de Capixaba e Sede do Fórum 
da Comarca, podendo também ser divulgados em rádios, sites da rede 
mundial de computadores e quaisquer outros mecanismos que possibi-
litem o mais amplo conhecimento�
1�7� O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Pro-
cesso Seletivo Público no site citado no subitem 1�6, pois, caso ocorram 
alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas�
1.8. O candidato aprovado e classificado que vier a ser contratado per-
tencerá ao regime jurídico do Poder Executivo Municipal – Lei Municipal 
nº552/2019 que autoriza celebração de contrato administrativo, por pra-
zo determinado, em caráter temporário, para atender às necessidades 
de excepcional interesse público, dos órgãos da Administração e do 
Poder Executivo Municipal, nas condições e prazos previstos na Legis-
lação municipal, até o momento em que o município realize concurso 
público para provimento dos cargos efetivos� 
1�9� Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e remu-
neração são os estabelecidos no ANEXO I�
1�10� O número de vagas ofertadas no Processo Seletivo poderá ser am-
pliado durante o prazo de validade do Certame, desde que haja dotação 
orçamentária própria disponível e vagas em aberto aprovadas por lei�
1�11� As atribuições dos cargos estão disponíveis no ANEXO IV�
1�12� O Edital e seus Anexos estarão disponíveis na secretaria de saúde 
de capixaba para consulta e disponibilização através de gravação na 
forma digital, exemplo (pen driver, cd-rom e etc)�
2� DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
2�1� Os requisitos básicos para contratação são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado neste Processo Seletivo, 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, 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 1°, artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de am-
bos os sexos;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatí-
vel com nova investidura em cargo público;
g) Declaração pessoal nos termos do art� 299 do Código Penal, que 
o encerramento de seu contrato anterior como Agente Comunitário de 
Saúde pelo município de Capixaba, não ocorreu nos últimos 24 (vinte 
e quatro) meses, na forma da aplicação do inciso III do art� 9º da Lei 
Federal Nº 8�745/93�
h) ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com 
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, que será fornecido pela 
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Capixaba/AC; 
i) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o inca-
pacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médi-
ca Oficial a ser designada pela Secretaria Municipal de Saúde de Capixaba;
j) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da contratação; 
k) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
l) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, aplicados o Art� 
6º da Lei 8�745/93 e seu § 2º�
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura 
do Processo Seletivo;
n) apresentar declaração de bens�
o) O Agente Comunitário de Saúde, obrigatoriamente deverá residir 
em sua área de atuação, apresentando comprovante de endereço ou 
declaração de residência (sob pena comprovação in loco de comissão 
organizadora do processo seletivo)�


