
 

EDITAL N
o
 09, DE 20 FEVEREIRO DE 2020 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o disposto 
na Lei nº. 4.949/2012, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 07, de 30 de janeiro de 2020, 
publicado no DODF nº 08 Ed. Extra de 30/01/2020, que estabelece normas relativas a realização do 
processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE – ACS e AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS, conforme disposto a seguir, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens: 

ALTERAR a redação do subitem 15.1, que passa a ser a seguinte: " Os candidatos classificados dentro 
do número de vagas, serão convocados para realização dos procedimentos pré-admissionais da SES- 
DF, em 3 (três) etapas: 

1
a
 Etapa: Apresentação dos documentos de habilitação para o cargo, o candidato deverá apresentar: 

1. Ficha de Cadastro (disponível no site da SES/DF: www.saude.df.gov.br); 

2. Carteira de Identidade - RG; 

3. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

4. Título de Eleitor; 

5. Comprovante  de  quitação  eleitoral  no  site  do  TRIBUNAL  SUPERIOR   ELEITORAL,   link   
abaixo: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral; 

6. Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); 

7. Certificado de Reservista/Dispensa de Incorporação/Carta Patente, que conste se remunerado ou 
não (sexo masculino); 

8. Certidão de Casamento; 

9. 01 (uma) foto 3x4 recente (escreva seu nome e cargo no verso) 

10. Comprovante de Escolaridade (cópia frente e verso) exigido para o cargo de acordo com o que 
consta no Edital Normativo. 

11. Declaração de Acumulação em Cargo/Emprego/Função na Administração Pública (disponível no 
site); 

12. Comprovante de Residência; OBS.: Deve ser em nome do candidato e constar o Código de 
Endereçamento Postal (CEP). Caso o comprovante apresentado não seja no nome do candidato, 
preencher o modelo de Declaração de Residência (disponível no site); 

13. Comprovante de Experiência, se exigido para o cargo de acordo com o que consta no EDITAL 
NORMATIVO; 

14. CASO TENHA SIDO NOMEADO EM VAGA DESTINADA A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
Laudo Técnico que Comprove a Condição de Portador de Necessidade Especial, expedido por equipe 
multiprofissional de entidades públicas ou organização credenciada de atendimento a deficientes, no 
caso de Deficiente Físico investido em cargo, cujas vagas decorram de reserva legal; 

15. Número de sua Conta Corrente no Banco de Brasília – BRB. O candidato deverá abrir sua conta 
funcional com a cópia de sua nomeação no DODF, além do RG, CPF e comprovante de residência, caso 
não seja possível, pegar Ofício para abertura de conta no NUAM/GEAP; 

16. Os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo, quando convocados, deverão apresentar 
avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental. A inobservância do 
disposto neste subitem implicará em impedimento para contratação, nos termos da legislação vigente. 

17. Demais, documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral


2ª Etapa: Perícia Médica pré-admissional para o candidato que se declará com deficiência: 

1. Perícia médica, de caráter eliminatório, para o candidato que se declará com deficiência; 

3
a
 Etapa, realização do Curso Introdutório de Formação Inicial para ambos os cargos: os candidatos 

aprovados dentro do número de vagas, que apresentaram corretamente a documentação exigida na 
primeira e na segunda etapa e forem aprovados na perícia médica, observada a reserva de vagas para 
candidatos com deficiência. 

1. O Curso Introdutório de Formação Inicial será ofertado pela SES/DF, em período, local e horários a 
serem definidos pela SES-DF. 

2. As etapas acima relacionadas constituem-se em procedimentos pré-admissionais, portanto o 
candidato não terá direito a pleitear ou obter remuneração ou qualquer outro tipo de auxílio financeiro 
para a realização das etapas pela SES-DF. 
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