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O MUNICÍPIO DE MUTUÍPE, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, Art. 14, 25 
e 97 da Lei Orgânica Municipal e demais disposições atinentes à matéria, faz 
saber que realizará Concurso Público para provimento dos CARGOS DE 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
 
4.15.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição 
e validação pelo órgão gestor do CadÚnico, a Concepção divulgará, no endereço 
eletrônico www.concepcaoconsultoria.com.br, na data provável de 30 de novembro, 
a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de 
inscrição. Os candidatos que não tiverem seu pedido atendido terão até o dia 01 de 
dezembro de 2021, para pagamento da taxa de inscrição e confirmação de seu 
interesse em permanecer inscrito no Concurso Público. 
 

5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
5.1 A partir do dia 06 de dezembro de 2021 será divulgado no site da 
Concepção www.concepcaoconsultoria.com.br a lista de inscrições deferidas, devendo 
o candidato efetuar a impressão desta Confirmação de Inscrição. As informações 
também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Concepção, 
através de e-mail concepcao@concepcaoconcursos.com.br e do telefone (71) 3013-
8474. 
 
5.2 Caso o candidato, ao consultar a Confirmação de Inscrição, constate que 
sua inscrição não foi aceita, deverá entrar em contato imediato com a Central de 
Atendimento da Concepção, através do telefone (71) 3013-8474 no horário de 9h 
às 16h30m ou e-mail concepcao@concepcaoconcursos.com.br, considerando-se 
o horário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 07 de dezembro de 2021. 

 
7.5.6.2. O candidato que apresentar, no momento da aferição, na entrada do local 
de prova, temperatura corporal superior a 37,8°C deverá ser encaminhado para 
realizar a prova em sala separada dos demais candidatos, atendendo as medidas 
de prevenção e enfrentamento à COVID-19 dos órgãos públicos reguladores, em 
consonância com a deliberação da Comissão Especial do Município de Mutuípe-
BA, a fim de preservar os princípios da isonomia e razoabilidade para a realização 
das Provas. 
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9. DA CLASSIFICAÇÃO, DO DESEMPATE E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
9.2. Em caso de igualdade de pontos, originando empate na classificação, serão 

utilizados, quando couber, sucessivamente, os critérios de desempate a seguir 
discriminados, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde. 

 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 
 
 

FASE / ATIVIDADE DATA PROVÁVEL 

Divulgação das isenções deferidas 30/11/2021 

Data limite para depósito ou transferência 01/12/2021 

Divulgação das inscrições validadas 06/12/2021 

Consultar local e data de prova 10/12/2021 

Avaliação de conhecimentos (prova objetiva) 19/12/2021 

Publicação do gabarito 19/12/2021 

Prazo recursal 20 e 21/12/2021 

Resultado da avaliação de conhecimentos 27/12/2021 

Prazo recursal 28 e 29/12/2021 

Resultado Final 30/12/2021 

Homologação  31/12/2021 

Convocação para Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada 

A definir 

 
Este cronograma poderá sofrer alterações mediante necessidade da Administração. 
 


