MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Prefeito Beto Lira – Centro, Massapê/CE CEP: 62.140-000/ (88) 3643 1065

Edital nº 003/2018
(retificação nº 01)
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
(Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º)
Agentes Comunitários de Saúde
Agentes de Combate às Endemias
A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a necessidade de ajustar e regularizar
alguns (sub) itens do Edital nº 003/2018,
Resolve:
I – RETIFICAR o Edital nº 003/2018, para que nele passe a constar o seguinte:
(...)
1.2.7. Caso haja, diante do que há disposto no item 7 deste certame, documento que comprove o tempo
de experiência profissional na área para a qual esteja concorrendo e/ou na Administração Pública do
Município de Massapê/CE;
(...)
3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
(...)
3.4 A primeira etapa (prova escrita) será eliminatória e classificatória e a segunda etapa (curso de
formação) classificatória e eliminatória, sendo atribuída a pontuação máxima de 10 (dez) pontos para
cada etapa.
(...)
3.12. A carga horária total do Curso Introdutório terá duração de 40 (quarenta) horas.
(...)
4. DOS LOCAIS DE PROVA
(...)
4.2. A 2ª Etapa (curso introdutório) observará o seguinte cronograma:
(...)
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
(...)
7.1.1. Maior tempo de experiência profissional na área para a qual está concorrendo por meio de
documento comprobatório anexado à ficha de inscrição, conforme subitem 1.2.7;.
7.1.2. Maior tempo de experiência profissional na Administração Pública do Município de Massapê/CE
por meio de documento comprobatório anexado a ficha de inscrição, conforme subitem 1.2.7;
(...)
ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1. Princípios e diretrizes que regem a organização do Sistema Único de Saúde;
2. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes;
3. Visita domiciliar, Cadastramento familiar e territorial: finalidade e Instrumentos. Interpretação
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demográfica. Conceito de territorialização, micro área e área de abrangência, Sistemas de Informação em
Saúde (Esus);
4. Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doença da população;
5. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado,
satisfação do usuário e do trabalhador e equidade;
6. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico;
7. Princípios em Vigilância em Saúde a partir da Vigilância Ambiental e Sanitária;
8. Noções sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e infecção pelo HIV;
9. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: noções de tuberculose, hanseníase, arboviroses
(Dengue, Zika e Chikungunya), hipertensão e diabetes mellitus, diarreia e desidratação;
10. Noções de imunização;
11. Aparelho reprodutor masculino e feminino; gravidez e planejamento familiar;
12. Promoção da saúde, conceitos e estratégias;
13. Noções de ética e cidadania;
14. Política de Humanização do SUS;
15. 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).
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
1. Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis;
2. Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis;
3. Noções básicas sobre as doenças transmitidas por vetores e as medidas de prevenção dessas
doenças (Controle Químico; Controle mecânico; Controle Biológico; Controle Integrado ou Manejo
Integrado de Pragas; O uso dos inseticidas no controle dos vetores); Tipos de Tratamento (Tratamento
Residual; Tratamento Espacial; Tratamento Focal); Principais Inseticidas usados nos programas de
saúde publica (Fenitrotion; Malathion; Cypemetrina; Deltametrina); Transporte, Armazenamento e
manuseio de praguicidas;
4. Noções básicas sobre doenças de notificação obrigatória: Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Febre
Amarela, Leishmaniose, Filariose, Doença de Chagas, Esquistossomose, Leptospirose, Raiva Humana,
Tracoma, Influenza;
5. Vacinação animal;
6. Controle dos animais peçonhentos e venenosos;
7. Biossegurança;
8. Atuação Social em Saúde (Vulnerabilidade e Risco Social; Lixo: uma questão de saúde publica;
Educação em Saúde; Vigilância em Saúde);
9. Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente;
10. Imunização em crianças adolescentes, adultos e idosos;
11. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde;
12. Aspectos Éticos e Legais do trabalho no SUS;
13. Atribuições do Agente de Combate às Endemias.
(...)
ANEXO V
(...)
A avaliação da segunda etapa será realizada através da aplicação de prova teórica objetiva abrangendo
20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas, e pontuação máxima de 10
(dez) pontos.
(...).
III – Revoga-se o que houver em contrário.
Massapê-CE, 07 de maio de 2018.

Mariana Silva Paula Amaral
Secretária Municipal de Saúde
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