FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP
COORDENAÇÃO DE CONCURSOS E SELEÇÃO

NOTA

Em atenção à matéria veiculada na TV CAMETÁ acerca do PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO EDITAL N° 01/2021/PMC/ACS para Agente Comunitário de Saúde (ACS) da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, a
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP vem a público
prestar os esclarecimentos pertinentes.
Nos mais de 15 (quinze) anos em que a FADESP aplica provas de concursos e processos
seletivos públicos, seu principal compromisso é o de realizar as seleções de maneira segura,
transparente e de acordo com as regras do edital. Neste caso não foi diferente.
Embora a frustração dos candidatos não aprovados seja compreensível, a FADESP ratifica
que cumpriu rigorosamente o edital e que os questionamentos apresentados na reportagem não
possuem fundamentação.
De acordo com o item 1.3 do edital, a seleção em questão será realizada em 2 (duas) etapas,
sendo a 1ª Etapa a prova objetiva que foi aplicada pela FADESP no dia 03/10/2021, na qual foram
eliminados os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total
dos pontos da prova (item 11.1 do edital).
Os candidatos não eliminados na 1ª Etapa foram ordenados em ordem decrescente da nota
obtida na prova objetiva da 1ª Etapa, conforme item 11.3 do edital. Obedecendo rigorosamente a
ordem das notas, os candidatos classificados até o limite do número de vagas previstas no anexo
I do edital, considerando a soma das vagas efetivas e das vagas de cadastro reserva, foram
habilitados a participarem do curso de formação inicial de ACS, que será realizado pela Prefeitura
Municipal de Cametá, enquanto os demais candidatos, não aprovados ao curso de formação, foram
eliminados, na forma do item 11.3.1 do edital.
Ao final do curso, será aplicada outra prova objetiva, com base no conteúdo do curso de
formação, que será a 2ª Etapa da seleção, sendo a pontuação final dos candidatos obtida pela
soma das notas das 2 (duas) etapas.
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Conforme item 11.3.2 do edital, o candidato convocado a fazer o curso de formação deverá
ter frequência mínima de 75% de participação nas aulas e aproveitamento de no mínimo 50% na
prova objetiva sobre o curso (prova objetiva da 2ª Etapa), para receber o certificado de
aproveitamento no curso emitido pela Prefeitura Municipal de Cametá e estar apto para ser
efetivado ao cargo. Portanto, o curso de formação e a prova objetiva da 2° Etapa também
constituem parte do processo seletivo.
Por esse motivo, o item 11.3.1 do edital prevê que, além de serem eliminados os candidatos
que não atingirem 50% (cinquenta por cento) do total dos pontos na prova objetiva da 1ª Etapa,
também serão eliminados os candidatos que não forem classificados para o curso de formação e
que, por conseguinte, não realizarão a 2° Etapa da seleção.
Esclarecendo de forma definitiva: mesmo atingindo mais de 50% (cinquenta por cento) dos
pontos na 1° Etapa, os candidatos não classificados para o curso de formação e para a prova
objetiva da 2° Etapa também serão eliminados da seleção pública.
Por fim, quanto à acusação de que alguns candidatos não residiriam na localidade/bairro de
referência/micro área, urbana e/ou rural, em que pretendem atuar, na data da publicação do edital
do Processo Seletivo Público, como exige o item 4.8 do edital, a FADESP informa que esse item
do edital refere-se aos requisitos para investidura no cargo – e não para realização do seleção
pública – cabendo, portanto, à Prefeitura Municipal de Cametá verificar a veracidade das
informações e documentos apresentados pelos candidatos, quando da nomeação/posse dos
mesmos.
A FADESP permanece à disposição dos candidatos, do Poder Público e da imprensa através
dos contatos:
Concursos e Seleção (91) 4005-7403 / 7427 / 7446 / 7479 ou e-mail: concursos@fadesp.org.br
Geral: (91) 4005-7423 ou e-mail: fadesp@fadesp.org.br
Central de Atendimento: (91) 4005-7440 / 7441 / 4742 ou
e-mail: centraldeatendimento@fadesp.org.br

Belém, 17 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Coordenação de Concursos e Seleção - FADESP
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