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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 

EDITAL Nº 08/2023 
 
 

DETERMINA REALIZAÇÃO DE CURSO DE 
FORMAÇÃO INICIAL DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 
 

 GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de Quinze de Novembro, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, determina realização de curso de formação inicial aos candidatos aprovados e 
classificados no Processo Seletivo Público nº 01/2022, relacionados junto ao Anexo II do Edital nº 07/2023 do referido 
processo, visando admissão no emprego público de Agente Comunitário de Saúde (ACS), sob Regime Celetista, nos 
termos do Edital nº 01/2022, que regeu o PSP 01/2022. 
  

Conforme exigências mínimas constantes no item 1 e requisitos mínimos para ingresso constante na letra “b” 
do item 2.2.1 do edital nº 01/2022 do PSP nº 01/2022, é requisito para ingresso no referido emprego público haver 
concluído com aproveitamento satisfatório curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, 
ministrado pelo Município de Quinze de Novembro, RS. 

 
Ficam devidamente convocados os candidatos aprovados para realizarem o referido curso que será oferecido 

de forma on-line, junto ao seguinte endereço eletrônico: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=169  
devendo os candidatos concluírem o mesmo no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste edital, 
devendo apresentar o certificado de conclusão neste prazo junto ao Departamento Jurídico para registro e controle, 
devendo ser apresentado também o mesmo quando da sua convocação para assumir o referido emprego público, 
juntamente com os demais documentos exigidos. 

 
O presente edital se encontra disponível junto ao mural da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, 

situada à Rua Gonçalves Dias, n° 875 - Centro - Quinze de Novembro, RS e para consulta nos sites 
www.quinzedenovembro.rs.gov.br e www.premierconcursos.com.br (em caráter meramente informativo). 

            Quinze de Novembro, RS, 15 de março de 2023. 
 
 
 
 
 

          GUSTAVO PEUKERT STOLTE 
          Prefeito Municipal 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.      
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