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ANEXO I  
QUADRO DE VAGAS PARA AMPLIAÇÃO OU REPOSIÇÃO DO CARGO 

 

 
 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS ÁREA VAGAS 
SALÁRIO 

BASE 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

1.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Alto Bonito 

Ensino Fundamental 
Completo + haver concluído, 
com aproveitamento, curso 
introdutório de formação 

inicial e continuada e residir 
na área da comunidade em 
que atuar desde a data da 

publicação do edital do 
processo seletivo público (lei 

federal 11.350/06) 

001 – ESF – Alto 
Bonito 

02 R$ 735,00 40hs 

2.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Camiranga 

001 – ESF – Alto 
Bonito 

01 R$ 735,00 40hs 

3.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Rua Nova 

001 – ESF – Alto 
Bonito 

01 R$ 735,00 40hs 

4.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Igarapé de 
Areia 

001 – ESF – Alto 
Bonito 

01 R$ 735,00 40hs 

5.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Enche 
Concha 

002 – ESF – 
Enche Concha 

02 R$ 735,00 40hs 

6.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Cigana 

003 – ESF/SB-
Cigana 

02 R$ 735,00 40hs 

7.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Seringal 

003 – ESF/SB-
Cigana 

01 R$ 735,00 40hs 

8.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Bairro 
Cachoeira Velho 

004 – ESF/SB-
Bairros Unidos 

02 R$ 735,00 40hs 

9.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Bairro 
Garimpo 

004 – ESF/SB-
Bairros Unidos 

02 R$ 735,00 40hs 

10.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Bairro São 
José 

004 – ESF/SB-
Bairros Unidos 

02 R$ 735,00 40hs 

11.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Vila 
Amadeu 

005 – ESF – Vila 
Amadeu 

02 R$ 735,00 40hs 

12.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Campina 

005 – ESF – Vila 
Amadeu 

01 R$ 735,00 40hs 

13.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Vila Santa 
Cruz 

005 – ESF – Vila 
Amadeu 

01 R$ 735,00 40hs 

14.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Km 114 

005 – ESF – Vila 
Amadeu 

01 R$ 735,00 40hs 

15.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Bairro da 
Aldeia 

006 – ESF/SB-
Piçarreira 

02 R$ 735,00 40hs 

16.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – João Baiano 

007 – EACS 01 R$ 735,00 40hs 

17.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Vila Múria 

007 – EACS 01 R$ 735,00 40hs 

18.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Guarajá 

007 – EACS 02 R$ 735,00 40hs 

19.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Baixinho 

007 – EACS 01 R$ 735,00 40hs 

20.  Agente Comunitário de Saúde – 
Localidade de Referência – Tapaíuna 

007 – EACS 01 R$ 735,00 40hs 

       

21.  
Agente de Combate à Endemias 

Ensino Fundamental Completo 
+ CNH categoria A/B 

Cobertura 
Municipal 

08 R$ 735,00 40hs 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA PREVISTO 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital 31/05/2012 

  Período de inscrições 01/05/2012 a 21/06/2012 

Prazo Final para Pagamento da Taxa de Inscrição 22/06/2012 

Prazo final para envio de documentação pelos Correios (candidatos portadores de 
deficiência) e entrega da documentação.  

Até 26/06/2012 

  Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos 26/06/2012 

Prazo para recurso contra indeferimento de inscrição 27 a 29/06/2012 

Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos após Recursos 02/06/2012 

Período para obter informações sobre os locais de prova A partir de 02/07/2012 

Aplicação da Prova Objetiva 08/07/2012 

Divulgação do gabarito preliminar 08/07/2012 

Prazo para entrega dos recursos contra o gabarito preliminar 09 a 11/07/2012 

Divulgação do gabarito oficial pós-recursos 16/07/2012 

Divulgação do resultado dos recursos e das notas da Prova Objetiva;  23/07/2012 

Prazo para entrega dos recursos contra o Resultado da Prova Objetiva 24 a 26/07/2012 

Divulgação do Resultado Final 27/07/2012 
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ANEXO III  
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; a promoção de ações de 
educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, 
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 
família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade 
de vida. 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 

Exercer as Atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção 
de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde; prevenir a malária e da dengue, conforme orientação do 
Ministério da Saúde; acompanha por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as 
necessidades definidas pela equipe; emitir relatórios, subir escadas para verificação de caixa d'água, calhas e telhados, 
dentre outras que demandam resistência física. 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

Nome do candidato: _________________________________________________________________________ 
  
 Nº da inscrição: _______________ Cargo: ______________________________________________________ 
  
  
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, apresentou  LAUDO MÉDICO com CID (colocar 
os dados abaixo, com base no laudo): 
  
Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________________ 
  
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________________________________ 
  
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ________________________________________________________ 
  
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
  
  
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em caso 
positivo, discriminar o tipo de prova necessário ) 
  
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
  
(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)  
  
Caso necessite de PROVA ESPECIAL, favor marcar o tipo de Recurso Especial necessário: 
 
(  ) Prova Ampliada 
(  ) Ledor 
(  ) Auxílio para Transcrição para Cartão-Resposta 
(  ) Sala de Fácil Acesso 
(  ) Tempo Adicional 
(  ) Permissão para Amamentação 
(  ) Outros: _____________________________________ (necessário especificar tipo) 
 
 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 
  
  

  
__________________ , _____ de _______________________ de _________ 

  
  
 

  
________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Compreensão de texto e identificação de tipos de texto. Fonologia: ortografia e acentuação tônica e gráfica. Morfologia: as 
classes gramaticais (substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, verbo, pronome, artigo, conjunção, preposição e interjeição); 
emprego e valor; flexão dos substantivos e adjetivos. Significação de palavras: sinônimos e antônimos. 
 
MATEMÁTICA – 10 QUESTÕES (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com os conjuntos numéricos: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Equação do 2º grau; Fatoração; 
Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das 
figuras planas; Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Lógica. Expressões. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde princípios que regem sua organização Processo saúde-doença e seus 
determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. 
Interpretação demográfica. Conceito de territorialização, micro área e área de abrangência. Indicadores epidemiológicos 
Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doença da população. Critérios operacionais para definições de 
prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em 
saúde coletiva. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do 
usuário e do trabalhador, equidade. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Noções sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e infecção pelo HIV. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: noções de tuberculose, 
hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes mellitus, diarreia e desidratação; Vacinas; Aparelho reprodutor masculino e 
feminino; gravidez e planejamento familiar. Sistema de informação em saúde: SIM, SINAN, SIAB, SINASC, SIA e SIH/SUS. 
Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou 
insuficiência de infraestrutura básica. Promoção da saúde, conceitos e estratégias Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Formas de aprender e ensinar em educação popular. 
Cultura popular e sua relação com os processos educativos. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de 
lideres populares. Pessoas com deficiência: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais. Programas 
Nacionais de Saúde: Saúde Mental, Assistência Farmacêutica; Saúde da Criança, Saúde da Mulher; Saúde do idoso e da 
pessoa com deficiência, Saúde Ambiental, Saúde da população negra. Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso. 
Noções de ética e cidadania. Política de Humanização do SUS. Modelos de atenção à saúde: Atenção primária de 
saúde/atenção básica à saúde: estratégia de saúde da família; PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde); NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Lei Federal 11.350/06. 
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde princípios que regem sua organização Processo saúde-doença e seus 
determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Interpretação demográfica. Conceito de territorialização, micro área e área 
de abrangência. Conceitos de endemia, pandemia, surto e epidemia.  Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde 
coletiva. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do 
usuário e do trabalhador, equidade. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Controle vetorial. Problemas 
clínicos prevalentes na atuação do agente de endemias: dengue, malária, esquistossomose, leishmaniose, doenças de 
chagas, raiva, filariose, leptospirose, febre tifoide, tuberculose e hanseníase. Parasitoses intestinais e sanguíneas. Calendário 
Básico de Imunização.  Sistema de informação em saúde: SIM, SINAN, SAI, GAL e SIVEP. Promoção da saúde, conceitos e 
estratégias Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Formas 
de aprender e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua relação com os processos educativos. Lideranças: 
conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares. Pessoas com deficiência: abordagem, medidas facilitadoras 
de inclusão social e direitos legais. Noções de ética e cidadania. Política de Humanização do SUS. Modelos de atenção à 
saúde: Atenção primária de saúde/atenção básica à saúde: estratégia de saúde da família; PACS (Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde); NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Lei Federal 11.350/06. 
 

 

 


