
Poder Executivo 
AA-Secretaria Municipal de Saúde 

EDITAL Nº 02/2020 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
RETIFICAÇÃO 
 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação 
das informações constantes no Edital nº 02/2020, publicado no Diário Oficial do Município de 
Belo Horizonte de 30 de dezembro de 2020. 

Ficam alterados os subitens: 
 
[...] 
 
4.3.2. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais, www.rboconcursos.com.br, por meio do link 
correspondente às inscrições do Edital 02/2020 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PBH, no 
período compreendido entre 00h00 do dia 30/04/2021 e 23h59 do dia 31/05/2021, considerando 
como horário oficial o de Brasília/DF, por meio de Documento de Recolhimento e Arrecadação 
Municipal - DRAM, pagável em um dos bancos conveniados com o Tesouro Municipal, 
observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição 
bancária. 
 
[...] 
 
4.3.9. O DRAM, devidamente quitado até a data limite de 01/06/2021, sem rasura, emendas e 
outros, será o comprovante provisório de inscrição do candidato na seleção pública, não sendo 
considerado para tal o simples agendamento de pagamento. 
 
[...] 
 
4.3.10. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 
alguma, salvo em caso de: 
 
a) cancelamento ou suspensão da seleção; 
b) pagamento em duplicidade, extemporâneo, a maior ou a menor; 
c) alteração da data prevista para as provas; 
d) extinção ou alteração do cargo ofertado. 
 
[...] 
 
5.1.1. A isenção deverá ser solicitada, no período entre 00h00 horas do dia 30/04/2021 e 23h59 
do dia 04/05/2021 (horário oficial de Brasília/DF). 
 
[...] 
 
6.2.3. O candidato que, por qualquer razão, necessitar de atendimento especial para a realização 
das provas, deverá encaminhar, até o dia 01/06/2021, o Laudo Médico e o Requerimento de 
Prova e/ou Atendimento Especial (ANEXO VII) devidamente preenchido e assinado em envelope 
fechado, contendo na parte externa “Atendimento Especial – Edital 02/2020 – AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE”, além do n.º de inscrição, nome e emprego público/Regional, das 
seguintes formas: 
 
[...] 
 
6.4. O resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial será publicado no DOM, no 
endereço eletrônico www.pbh.gov.br/dom e disponibilizado no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, para consulta, na data provável de 08/06/2021. 
 
[...] 
 



7.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada na cidade de Belo Horizonte (MG), na 
data provável de 25/07/2021. 
 
[...] 
 
7.4. O Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI para a prova, contendo o local, a sala e o horário 
de realização será disponibilizado no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, a partir de 
29/06/2021. 
 
[...] 
 
7.50. O gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será publicado no DOM, no 
endereço eletrônico www.pbh.gov.br/dom e disponibilizado no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, no dia 28/07/2021. 
 
[...] 
 

Fica incluído no Anexo III: 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1 - MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, 
barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; 
uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. 
2 - MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e 
recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos 
documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; 
impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-
direta; caixas de texto. 
3 - MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e 
recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, 
colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; 
inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de 
páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. 
4 - Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio 
de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador 
de contatos. 
5 - Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; 
navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, 
busca e impressão de páginas. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SUGERIDAS: 
 
1 - Andrade, Denise de Fátima - Windows 7 - Simples e Rápido - Editora Viena; ano 2010; 2 - 
Santana Filho, Ozeas Vieira - Windows 10 (Informática) - Editora: Senac São Paulo; 1ª edição 
(24 janeiro 2017); 3 - Cox, Joyce; Lambert, Joan - Windows 10 – Passo a passo - Editora: Joyce 
Cox, Joan Lambert; (2016); 4 - Cox, Joyce; Lambert, Joan - Microsoft Office Word 2010 - 1ª Ed. 
– Editora Bookman - Ano 2012; 5 - Cox, Joyce; Lambert, Joan - Microsoft Office Word 2013 - 1ª 
Ed. – Editora Bookman - Ano 2013; 6 - Iskandar, Issa Najet M. K. - Office 2016 Para 
Aprendizagem Comercial - Editora Senac - Ano 2016; 7 - Frye, Curtis - Microsoft Excel 2016 - 1ª 
Ed. – Editora Bookman - Ano 2013; 8 - Silva, Mário Gomes da - Terminologia: Microsoft Windows 
8, Internet-Segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office 
PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010 - 1ª Ed. - Editora Érica; 9 - Levine, John R.; 
Levine Young, Margaret - Internet para Leigos – Edição 1ª – Editora Starlin – Ano 2016. 
 



Fica alterado no ANEXO VII – MODELO DE REQUERIMENTO – ATENDIMENTO 
ESPECIAL: 
 
ANEXO VII 
MODELO DE REQUERIMENTO – ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

EDITAL 02/2020 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Seleção Pública para provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, 
da Carreira dos Servidores da Saúde do Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do 
Poder Executivo do Município de Belo Horizonte. 
 

Eu___________________________________________________________________
___________________, 
Inscrição n.º ____________________, CPF. n.º________________________________, venho 
requerer o atendimento especial abaixo assinalado para a realização das provas referentes à 
seleção pública regido pelo Edital 02/2020 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
 
( ) – Prova em Braile ( ) – Prova Ampliada – Fonte tamanho 24 
( ) – Prova com Ledor ( ) – Prova com Intérprete de Libras 
( ) – 
Outros:______________________________________________________________________
________________ 
____________________________________________________________________________
___________ 
 
Em ______/_______ / 20_____. 
 
________________________________________ 
Assinatura do candidato (a) 
 
Obs.: A cópia do comprovante de inscrição, laudo médico e a solicitação de condição especial 
(se for o caso) deverão ser postados até o dia 01/06/2021. 
 
Belo Horizonte, 22 de abril de 2021 
 
Jackson Machado Pinto 
Secretário Municipal de Saúde 

 


