Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás

Processo Seletivo Público nº. 001/2013

ANEXO I

Edital nº. 001/2013

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Numero de vagas:
Micro área 05 da área Novo Horizonte – 01 (uma) vaga
Micro área Fraternidade da área Rural – 01 (uma) vaga
Micro área São Jorge da área Rural – 01 (uma) vaga
Vencimento básico mensal inicial: R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)
Carga horária: mínima é de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) horas semanais.
Função:
Exercer as seguintes atividades na sua área de atuação: utilizar de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sócio cultural da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva;
registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações da saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da
saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco às famílias; e participar
de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.
Requisitos para posse no cargo:
- Residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data da publicação do edital do processo
seletivo público;
- Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada;
- Haver concluído o ensino fundamental;
- Aprovação em Processo Seletivo Público.
Processo de avaliação:

1ª etapa - Prova de Português e Específica do cargo;
2ª etapa – Curso Introdutório de Formação Inicial e prova referente ao curso.

Conteúdo Programático das Provas:
Português:
-

Compreensão de texto;
Singular e Plural;
Masculino e Feminino;
Substantivos: Próprio, Comum, Concreto e Abstrato;
Formação de Palavras a partir de sílabas indicadas;
Adjetivo;
Coletivo;
Verbo.

Bibliografia:
- Entre Palavras. Ferreira, Mauro – Editora FTD.
- Novíssima Gramática - Domingos Pascoal Segalla.
- A Palavra e Sua Língua Portuguesa. Luft, Celso Pedro – Editora Scipione
Específica:
- Atribuições do ACS;
- O ACS um agente de mudanças;
- O ACS incentivando a participação da comunidade;
- O ACS ajudando a fazer o diagnóstico da comunidade;
- Doutrinas e princípios do ACS.
Bibliografia:
- Portaria no. 648 de 28 de março de 2006 – Ministério da Saúde.
- O trabalho do ACS (Manual) Saúde e comunidade - Ministério da Saúde, Sec. de Política de
Saúde, Depto. de Atenção básica 2000.
- ABC do SUS – Doutrinas e princípios – Ministério da Saúde.
- Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Os conteúdos do curso introdutório para o cargo de Agente Comunitário de Saúde são os seguintes:
Conteúdo
✔O processo Saúde/Doença
✔Educação em Saúde
✔Promoção da Saúde
✔Epidemiologia (noções de agravos)
✔Políticas Públicas de Saúde
- Sistema de Saúde no Brasil
- Legislações
✔Atenção Básica
✔Perfil e atribuições do ACS
- Relações Humanas/Interpessoais
- Ética Profissional
- Cidadania
✔Territorização
✔Visita Domiciliar
- Técnicas de abordagem
✔Noções de levantamento de índice e pontos estratégicos
✔Apresentação de material de campo
✔ Prática Supervisionada
Total

Carga horária
04

04
08

04
04
04
02
02
08
40

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE
Número de vagas: 04 (quatro)
Vencimento básico mensal inicial: R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)
Carga horária: mínima é de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) horas semanais.
Função:
Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor do ente federado tais como: combate e
prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos,
eliminação de focos, orientação gerais de saúde, tratar da prevenção da malária e da dengue, conforme
orientações do Ministério da Saúde, acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias sob sua
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe.
Requisitos para posse no cargo:
- Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada;
- Haver concluído o ensino fundamental;
- Aprovação em Processo Seletivo Público.
Processo de avaliação: 1ª etapa - Prova de Português e Específica do cargo;
2ª etapa – Curso Introdutório de Formação Inicial e prova referente ao curso.
Conteúdo Programático das Provas:
Português:
-

Compreensão de texto;
Singular e Plural;
Masculino e Feminino;
Substantivos: Próprio, Comum, Concreto e Abstrato;
Formação de Palavras a partir de sílabas indicadas;
Adjetivo;
Coletivo;
Verbo.

Bibliografia:
- Entre Palavras. Ferreira, Mauro – Editora FTD.
- Novíssima Gramática - Domingos Pascoal Segalla.
- A Palavra e Sua Língua Portuguesa. Luft, Celso Pedro – Editora Scipione.
Específica:
- Dengue;
- Febre amarela;
- Leishmaniose;
- Atribuições e atividades do ACE;
- Forma de ingresso e regime jurídico do ACE.
Bibliografia:
- Guia de Vigilância Epidemiológica Vol. I Ministério da Saúde - 2000
- Guia de Vigilância Epidemiológica Vol. II Ministério da Saúde - 2000
- Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Os conteúdos do curso introdutório para o cargo de Agente de Combate às Endemias são os seguintes:
Conteúdo Bases Tecnológicas
✔O processo Saúde/Doença
✔Educação em Saúde
✔Promoção da Saúde
✔Epidemiologia (noções de agravos)
✔Políticas Públicas de Saúde
- Sistema de Saúde no Brasil
- Legislações
✔Atenção Básica
✔Perfil e atribuições do ACE
- Relações Humanas/Interpessoais
- Ética Profissional
- Cidadania
✔Territorização
✔Visita Domiciliar
- Técnicas de abordagem
✔Noções de levantamento de índice e pontos estratégicos
✔Tratamento focal e perifocal
✔Apresentação de material de campo
✔Noções de EPI e Inseticidas
✔ Prática Supervisionada (ex: uso da bonba, etc.)
Total

Carga horária
04

04
04

04
04
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02
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08
40

