
 

 

EXTRATO DO EDITAL Nº 003/2017 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS – RS 

A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos, no uso de suas atribuições, visando à contratação temporária de 02 (dois) 
Agentes Comunitários de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar atividades junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei 
Municipal n° 1.766/2017, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts.152 a 156 da Lei Complementar n° 
003/2005, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e 
no Decreto nº 313/2011. 

 
I – DA FUNÇÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO E DA VAGA 

 

 
Função 

 
Secretaria de Atuação 

V
Vagas 

 
Carga horária 

Remuneração 

 
Agente Comunitário de  

Saúde 

 
  Secretaria Municipal de Saúde 

 
0

  02 

 
       40 horas 

 
              R$ 1.303,63  
 
  Vale alimentação R$ 284,06 

 

Período para inscrições: de 24 de julho a 28 de julho de 2017. 

Local das inscrições: Sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos  - Rua Rubert, nº 900 

Horário das inscrições: Turno da manhã, das 07h45min às 12h. 

            Turno da tarde, das 13h 30min às 17h15min. 

 
Condições para inscrição:  
* Cópia de documento de identidade com foto (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de 

Habilitação); 
*Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
*Ter nível de escolaridade mínima exigida para o cargo; 
* Inscrição pessoal do candidato ou por procuração contendo poderes para realizar a inscrição, dentro do prazo; 
* Ficha de inscrição fornecida no ato da inscrição, devidamente preenchida e assinada; 
* Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais;  
*Currículo profissional preenchido de acordo com o modelo fornecido pela Comissão, acompanhado de cópia autenticada 

dos títulos que comprovam as informações contidas no mesmo (os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos 
membros da Comissão, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia); 

*Residir na localidade onde se dará o efetivo exercício da atividade. 
 
Informações: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento e no site www.pmfv.rs.gov.br. 
             
  Este Edital, em sua versão integral será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site 

oficial do Município www.pmfv.rs.gov.br, para que todos os interessados tomem conhecimento. 
              
 Fortaleza dos Valos, 21 de julho de 2017. 
 

 

Marcia Rossatto Fredi 
Prefeita Municipal 


