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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: I.Trabalhar com discrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, 

mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da 

situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem 

CÓDIGO 

DO 

EMPREGO  

EMPREGO 
REQUISITOS MÍNIMOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

 

JORNADA  

SEMANAL 

VENCIMENTO-

BASE 

(R$) 

NÍVEL MÉDIO 

101 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Morro Alto 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 
04 40h 1.612,24 

102 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Nossa Senhora da 

Conceição 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 
04 40h 1.612,24 

103 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Lagoa 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 

 

01 40h 1.612,24 

104 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Santo Antônio 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 

 

06 40h 1.612,24 

105 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Nossa Senhora da Paz 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 

 

12 40h 1.612,24 

106 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Central 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 

 

13 40h 1.612,24 

107 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Itacolomi 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência na 

área de atuação desde a data de publicação deste edital 

 

15 40h 1.612,24 

272 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
Diploma de conclusão do Ensino Médio 

 

 15 40h 1.612,24 
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acompanhadas no planejamento local; II.Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 

III.Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população pertencente à UBS, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades; IV.Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; 

V.Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; VI.Participar dos processos de 

regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e 

exames solicitados. VII. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o Agente Comunitário de 

Saúde que tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas 

por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe: a) aferição da pressão arterial durante a visita domiciliar, b) medição de glicemia capilar durante a 

visita domiciliar; c) aferição da temperatura axilar durante a visita domiciliar; d) orientação e apoio, em domicilio, para a correta administração de medicação de 

paciente em situação de vulnerabilidade; e) verificação antropométrica.  

 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Realizar inspeção em armadilhas e pontos estratégicos no Município para descobrimento de focos, pesquisar larvária em 

imóveis para levantamento de índice de infestação ou com presença de Aedes Aegypti; realizar a eliminação de criadouros de Aedes Aegypti, tendo como método 

de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle 

mecânico do Aedes Aegypti, aplicando inseticidas autorizados, conforme orientação técnica; orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos 

vetores de Aedes Aegypti; utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação; repassar ao supervisor da área os problemas 

de maior grau de complexidade, não solucionados; manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua área de trabalho; registrar as informações 

referentes às atividades executadas nos formulários específicos; deixar seu itinerário de trabalho junto à coordenação do programa. Desenvolver ações educativas e 

de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. 

 

 


