
 

 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2017 – PROCESSO SELETIVO 

Augusto Cesar Nascimento Loureiro, prefeito municipal de Jupiá-SC, no uso de suas atribuições legais , TORNA 

PÚBLICO o 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL do Processo Seletivo 01/2017 conforme segue:  

1.0 – Acrescenta-se ao item 1.1.3 da Tabela de Cargos o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, tendo a 

seguinte redação: 

1.1.3 Tabela de Cargos 

Cargos Vagas 

Legais 

Escolaridade e/ou outros 

requisitos exigidos para o 

Cargo na Posse 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento Valor da 

Inscrição 

Agente Comunitário de 

Saúde – Área 06 

 CR* Fundamental 40h 1.235,09 R$ 50,00 

 

Item 02 – Acrescenta-se ao ANEXO I – as ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE. 

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; Realizar diagnóstico demográfico e  sócio-

cultural da comunidade;  Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e  manter os cadastros atualizados; Orientar as 

famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; A promoção de ações de educação para a saúde 

individual e  coletiva; Realizar atividades programadas e  de atenção à demanda espontânea; Acompanhar, por meio de 

visita domiciliar, todas as famílias e  indivíduos sob sua responsabilidade. O registro, para fins exc lusivos 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  Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e  

a população adscrita à UBS, considerando as características e  as finalidades do trabalho de acompanhamento de 

indivíduos e  grupos sociais ou coletividade; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e  

agravos e  de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e  de ações educativas individuais e  coletivas nos 

domicílios e  na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, le ishmaniose, entre outras, mantendo a 

equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; Estar em contato permanente com as famílias, 

desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e  ao acompanhamento das 

pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou 

de qualquer outro programa similar de transferência de renda e  enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 

Governo Federal, estadual e  municipal de acordo com o planejamento da equipe. Participar das ações de vigilância em 

saúde, principalmente em momentos de epidemias e endemias. Participar das ações de organizações integradas à equipe 

de saúde. Alimentar o sistema de informação e -Sus, e  outros sistemas de coleta de dados da Atenção Básica. 

 

Item 03 – Acrescenta-se ao rol de conteúdos específicos, ANEXO II, os relativos ao cargo, sendo que os conteúdos de 

Português, Matemática e  Conhecimentos Gerais são os mesmos que estão descritos no cargo de nível fundamental. 

Conteúdos Específicos: Noções Básicas sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e  social; Higiene na prevenção 

das doenças; Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e  soros); Importância da 

Imunidade e  tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e  principais viroses; Bactérias patogênicas 

(principais doenças bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças parasitárias; Epidemiologia (epidemia , 

endemia e  pandemia); Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e  a diabete); Planejamento familiar (métodos 

contraceptivos); Noções de primeiros socorros; Lei do SUS; Procedimentos, responsabilidades e  atribuições do ACS. 

Formulários de preenchimento Obrigatório. Lei n° 8.080, de 19 de Setembro de 1990; Lei n° 11.350 de 05 de outubro de 

2006; Emenda Constitucional nº 51;Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014;Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 

2011(Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabele cendo a revisão de diretrizes e  normas para a organização da 

Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e  o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) . 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017 
 



 

As demais disposições permanecem inalteradas. 

 

Jupiá/SC, 31 de maio de 2017. 

 

Augusto Cesar Nascimento Loureiro 

                                                                                                             Prefeito Municipal 


