PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA – SC
PROCESSO SELETIVO
o
EDITAL N 03/2019
EERATA 01
A Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 1114/2019, torna pública Errata 01 ao
Edital 01/2019 e seus Anexos formalizando a exclusão dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente
Endêmico (Combate às Endemias) do referido Processo.

EXCLUA-SE:
Preâmbulo do Edital de Abertura
(...)
ao preenchimento de vagas por prazo indeterminado (enquanto durar o Programa) para o emprego público de
Agente Comunitário de Saúde e Agente Endêmico (Combate às Endemias) que terão contrato conforme LC
08/2003 e suas alterações.
(...)
10.8. A contratação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente Endêmicos será por tempo indeterminado.

Anexo I
NÍVEL MÉDIO – EMPREGO PÚBLICO – ÁREA DA SAÚDE
CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMEN
TO
R$ (*)

114

Agente Comunitário
de Saúde

Certificado de conclusão do
Ensino Médio e comprovante de
residência no Município de
Penha.

01

40h

1.250,00

115

Agente Endêmico
(Combate às
Endemias)

Certificado de conclusão do
Ensino Médio

01

40h

1.250,00

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; - utilizar
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; - promover ações de educação para a
saúde individual e coletiva; - registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;- estimular a participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde;- realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações
de risco à família;- participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida;- cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;- identificar
indivíduos e famílias expostos a situações de risco;- identificar área de risco;- orientar as famílias para utilização
adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário;- realizar ações, atividades, no nível de suas competências, nas áreas

prioritárias da Atenção Básica;- realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as
famílias sob sua responsabilidade; - estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;- desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças;promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites;- identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam
ser potencializados pela equipe.
AGENTE ENDÊMICO (COMBATE ÀS ENDEMIAS):
Na organização das ações, o agente de campo é o responsável direto pela execução de todas as atividades de
vigilância e controle do Aedes aegypti, nas comunidades infestadas ou não. Ele tem como função primordial:
Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade
com ações educativas, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito
das atribuições do cargo e da área de atuação estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue
(PNCD).

Anexo II
Nível Médio
Cargo

Núcleo de prova

Conhecimento Técnico Profissional
Agente Comunitário de
Saúde e
Legislação SUS, SUAS, Estatuto
Agente Endêmico
da Criança e do Adolescente e do
(Combate às
Idoso
Endemias)
Português

Número de
Questões

Valor de pontos
de cada Questão

Mínimo de
Pontos
Exigidos em
cada Núcleo

10

10

30

10

10

30

10

10

30

Anexo III
LEGISLAÇÃO SUS, SUAS, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO PARA OS
EMPREGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE ENDÊMICO (COMBATE ÀS ENDEMIAS)
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Diretrizes para a gestão do SUS:
Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos
do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família –
NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica.
Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do
Idoso: Lei 10.741/2003.

 NÍVEL MÉDIO
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO/PROFISSIONAL
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo SaúdeDoença/determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento e territorialização.
Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Promoção da saúde: conceitos e estratégias.
Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Educação em Saúde. Participação e mobilização social. Estratégia
saúde da família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos ocupacionais. Sistemas de
Informação. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Atenção Integral: à Criança e Adolescente; Mulher e
Homem e ao Idoso. Atenção Psicossocial. Comunicação em Saúde. Planejamento em Saúde. Políticas de saúde
do SUS.
AGENTE ENDÊMICO (COMBATE ÀS ENDEMIAS)
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde: Lei 11350/2006; Lei 8.080/1990; Lei 8.142/1990. Processo
saúde doença e seus determinantes/condicionantes. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções
de ética e cidadania. Noções básicas epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Noções básicas de doenças
Leishmaniose, Dengue, chicungunha, zika, Malária, Esquistossomose, Febre Amarela, Leptospirose. Formas de
aprender ensinar em educação popular. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. Trabalho em
equipe/processo de trabalho/comunicação. Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Noções de vigilância
em saúde.
Permanecem inalterados os demais itens.
Prefeitura Municipal de Penha/SC, 01 de julho 2019.

Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo da
Prefeitura Municipal de Penha/SC.

