
 

Prefeitura Municipal de Cabreúva 
Estado de São Paulo  

   
 

CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FASE 03) DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 

Nº 02/2014 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVEITAMENTO 

 

O Prefeito Municipal de Cabreúva, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37 da Constituição Federal 

inciso IX, sob a organização da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., com a supervisão da Comissão 

Especial nomeada pela Portaria nº 661/2014, tornam públicos os  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVEITAMENTO 

DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FASE 03) DO CONCURSO PÚBLICO Nº 

02/2014 para provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde – BAIRRO CENTRO, BAIRRO PINHAL, 

BAIRRO VALE VERDE e BAIRRO VILAREJO. 

 

1. A aferição de frequência se dará por meio de listas de presença, sendo eliminado o candidato que não atingir  

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), conforme prevê o edital no item 9.10. Além disso, será exigido 

aproveitamento das aulas, conforme prevê o edital de abertura do concurso no item 3.2.8, II. 

 

2. O aproveitamento do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será aferido por meio de uma avaliação 

dissertativa, de  caráter eliminatório, a ser aplicada no último dia de realização do Curso de cada turma. 

 

3. A avaliação dissertativa consistirá na resolução de 5 (cinco) questões dissertativas, elaboradas em consonância com 

o conteúdo programático do Curso e será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo 2 (dois) pontos por 

questão. 

 
4. A avaliação dissertativa deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não 
sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 
5. O candidato que obtiver um total igual ou superior a 6 (seis) pontos na avaliação dissertativa terá concluído o Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada com aproveitamento. 
 
6. O candidato que não obtiver um total igual ou superior a 6 (seis) pontos na avaliação dissertativa, ou seja, que não 
obter aproveitamento no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será eliminado do Concurso Público. 
  
 

 

Cabreúva, 10 de outubro de 2014. 
 

 
 
 

Henrique Martin 
Prefeito Municipal de Cabreúva 

 


