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O Excelentíssimo Sr. Nildo Alves de Albres, Prefeito do Município de Anastácio-MS, Estado do Mato 

Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 

01/2020, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.188, de 18 de 

dezembro de 2019, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à 

matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Processos Seletivos, nomeada através da 

Portaria nº. 011/2020, resolve: 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

Art. 1º - Em cumprimento a decisão judicial protocolada sob o nº 8000734-29.2020.8.12.0800, proferida 

pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Luciano Pedro Beladelli, Juiz de direito da comarca de Anastácio – MS, 

determina-se que seja realizada nova prova escrita para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 

especificamente para a localidade do Bairro Cristo Rei, decisão de reaplicação única e exclusiva ao 

demandante e aos candidatos aprovados no referido processo seletivo. 

 

Art. 2º - A convocação dos candidatos abaixo elencados, para a realização da prova escrita, a ser 

realizada no dia 21 de fevereiro de 2021 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os 

candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 08 horas, pois os portões permanecerão 

abertos somente até às 08h30min (horário oficial do Mato Grosso do Sul), horário após o qual não será 

permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta esferográfica 

azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com 

fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que não serão aceitos em hipótese alguma a 

apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’ para ingresso na sala de provas. 

 

Art. 3º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos deverão fazer o uso de máscaras nas 

intermediações e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova será 

fornecido álcool em gel e serão seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução 

ao COVID-19. Não será permitida a entrada no local e a realização da prova escrita, ao candidato que 

não estiver fazendo o uso de máscara.  

 

§1º - Sugere-se que o candidato leve uma máscara reserva, caso seja necessária a troca da 

máscara durante o período de realização da prova. 

 

§2º - Sugere-se que na chegada ao local da prova, o candidato respeite o distanciamento 

mínimo de 1,5 (um e meio) metros, evitando a proximidade entre as pessoas e obedecendo a 

metodologia de ordenamento de entrada dos candidatos estabelecida pela Coordenação do 

Processo Seletivo Público. 

 

§3º - Sugere-se que os candidatos evitem levar bolsas, mochilas e, principalmente, telefone 

celular. 

 

Art. 4º - Será expressamente proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, 

livros, cadernos, alimentos, garrafas, dentre outros), devendo ainda, o candidato trazer sua garrafa 

transparente sem rótulo ou opaca,  abastecida com água e não deverão compartilhar a mesma, de 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2020 

                   Edital nº 09/2021 
 

Página 2 de 2 
 

forma alguma, podendo, em caso excepcional utilizar os bebedouros dos estabelecimentos de ensino 

somente para a retirada de água em recipientes de uso individual. 

 

Art. 5º - Abaixo relacionamos os convocados para realização de nova prova e o respectivo local de 

provas:  

 

LOCAL DE PROVA: 

 

ESCOLA MUNICIPAL “HONORIVALDO ALVES DE ALBRES” 
Rua Projetada “B”/Esq. Av. Projetada “B”, S/N, Bairro Cristo Rei - Anastácio – MS 

 CARGO 

ACS - BAIRRO CRISTO REI 
 

 

SALA 01 
ACS - BAIRRO CRISTO REI 

INSC. NOME D.NASC. 
074250 EMMANUELY MACHADO 12/05/2002 
075829 FABIOLA BARBOSA DA SILVA 25/11/1993 
077525 FABRICIO SILVA BRASILIENSE 31/01/1985 
074721 KELEN CRISTINA DA SILVA MORAES 30/04/1995 
073777 LEICIANE DE ALMEIDA SILVA CARVALHO 27/05/1986 
079230 LUCAS GONCALVES 03/08/1997 
076879 LUCIMAR DA SILVA VIEIRA 30/10/1977 
075774 MAIKELY RIBEIRO VIEIRA LIMA 01/11/1994 
077111 MARLUCI GUTIERREZ LOPES 20/03/1981 
077085 RODRIGO ORLANDO ROCHA DE DEUS 08/02/1997 

 

 

 
 

Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Anastácio/MS, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 NILDO ALVES DE ALBRES  

Prefeito de Anastácio - MS 

 

EVERTON VILAZANTE CONSTANTINO  

Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos 

Município de Anastácio – MS 
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