
ATOS do Processo – EDITAL PS Nº 001/2022

1ª ETAPA – CURSO INTRODUTÓRIO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

OU AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. 

1. Curso Introdutório

Curso introdutório para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias,

tem caráter obrigatório, constitui pré-requisito para o exercício da função e será ofertado

através da plataforma digital AVASUS, sendo necessário cadastro na referida plataforma. 

De acordo com a Lei Federal n° 11.350 de 05 de outubro de 2006, Lei nº 13.595 de 05 de

Janeiro de 2018 – Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, Portaria Nº 2.436, de 21

de Setembro de 2017 – Aprova a Política Nacional de  Atenção Básica,  estabelecendo a

revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS) e as demais que regulam as profissões de ACS e ACE, para a efetivação da

contratação  destes  profissionais  é  necessário  que  o  candidato  convocado  faça  o  Curso

Introdutório de Formação Inicial com aprovação e certificação.

1.1 Para o cargo de Agente de Comunitário de Saúde:

Os  candidatos  ao  cargo  de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  deverá  realizar  o  Curso

introdutório para Agente Comunitário de Saúde, disponível através do endereço eletrônico:

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=28

1.2 Para o cargo de Agente de Combate às Endemias:

Os  candidatos  ao  cargo  de  Agente  de  Combate  às  Endemias,  deverá  realizar  o  Curso

introdutório  para  Agente  de  Combate  às  Endemias,  disponível  através  do  endereço

eletrônico:

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=29

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=28
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=29


2.Prazo para conclusão da formação

Prazo de conclusão e entrega da certificação da formação introdutória, será de 15 dias após

apresentação do candidato no ato de convocação. 

Particularidades:  No caso dos candidatos sem acesso à conexão de internet,  poderá ser

feito  agendamento  na  Secretaria  de  Saúde  ou  vigilância  em  saúde  no  momento  da

convocação  para  uso  de  um computador  com acesso  à  internet,  mediante  requerimento

realizado de ofício no ato da convocação, o serviço disponibilizará local e horário ofertado

respeitando o cronograma de agendamento da Secretaria de Saúde.

 O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada terá carga horária de 40 (quarenta)
horas.

O  candidato  não  será  remunerado,  em  hipótese  alguma,  pelo  período  em  que  estiver

realizando o Curso introdutório para Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate

às Endemias.

Considera-se  que  “concluiu  com  aproveitamento  o  Curso  introdutório  para  Agente

Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias”, aquele candidato que obter o

Certificado do respectivo curso emitido pela plataforma AVASUS.

 Para emissão do certificado é necessária a Avaliação do curso na plataforma AVASUS após

a conclusão do mesmo.

O certificado deverá ser apresentado por ocasião da Entrevista individual, que será realizada

pela secretaria de saúde.

Pedro Leopoldo, 21/10/2022

Hélio Renato Neri
Secretário Municipal de Saúde


