CONCURSO PÚBLICO
2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 001

RETIFICA OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O
INGRESSO NOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,
BEM COMO ALTERA O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DOS REFERIDOS CARGOS NO CONCURSO PÚBLICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O MUNICÍPIO DE SERRARIA, Estado da Paraíba, em cumprimento ao que
determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, por intermédio da COMISSÃO
ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, e, por meio da Empresa CONTEMAX
CONSULTORIA, contratada através de processo de licitação, faz saber que RETIFICA o Edital
de Concurso Público 001/2019 nos termos a seguir:
Art. 1º - ALTERA o anexo I – QUADRO DE VAGAS do Edital Regulador, que
passa vigorar com as seguintes alterações:
I - Para os cargo de Agente Comunitário de Saúde o candidato deverá
comprovar no momento da posse, ter concluído o Ensino Médio (Art. 7º,II da Lei. N.º
13.595/2018), residir na área da comunidade em que atuar, desde a data de publicação do
Edital (Conforme Art.6º, I, Lei n.º 11.350/06); e ter concluído, com aproveitamento, curso de
formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas.
II - Para os cargo de Agente do Combate as Endemias o candidato deverá
comprovar no momento da posse, ter concluído o Ensino Médio (Art. 7º,II da Lei. N.º
13.595/2018) e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga
horária mínima de quarenta horas.
III – Altera os conteúdos programáticos para cargos de Agente Comunitário de
Saúde e Agente do Combate as Endemias conforme anexo único deste Edital de Retificação.
Art. 2º Fica assegurado aos candidatos inscritos o direito ao ressarcimento da
taxa de inscrição, caso não preencham os requisitos ora alterados.
Art. 3º As demais cláusulas e anexos do Edital de Concurso Público 001/2019
permanecem inalteradas.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente
Edital.
Serraria/PB, 30 de agosto de 2019.
Niedja Karina Fernandes de Lima
Marinalva das Neves da Silva
Maria Aparecida Silva se Assis
Comissão do Concurso Público
Contemax Consultoria
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ANEXO ÚNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE
DE COMBATE AS ENDEMIAS
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Significação de
palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9.
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras
variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”.
13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre
orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 16. Concordância
verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de pontuação e sua função
no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Conectivos lógicos: e, ou, negação, implicação. Proposições lógicas.
Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos: união, interseção, diferença e complemento.
Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Números decimais, frações e porcentagem. Probabilidade.
ATUALIDADES
Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia,
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível
municipal, regional, nacional e internacional. Lei Orgânica do Município de Serraria (http://www.serraria.pb.gov.br/lei-organicado-municipio/)
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Agente
Comunitário de
Saúde

Agente de
Combate às
Endemias

Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de
Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; A estratégia de saúde da família na atenção básica à saúde.
Competências profissionais e atividades do Agente Comunitário de Saúde na Estratégia Saúde da Família
e/ou na atenção básica de Saúde. Conceitos de territorialização, micro área e área de abrangência;
cadastramento familiar e territorial. Noções de epidemiologia e doenças de interesse epidemiológico no país:
caracterização e medidas de promoção, prevenção e cuidados na atenção básica; Vigilância em Saúde e
medidas de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; Conceitos e critérios de qualidade da
atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador,
equidade, outros; Sistema de informação em saúde na atenção básica; Condições de risco social: violência,
desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de
infraestrutura básica, outros; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Formas de aprender e ensinar em
educação popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares; Saúde da
criança, do adolescente, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso. Noções
básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; Noções básicas de doenças como Leishmaniose
Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, zoonoses, dentre outras. Leis Orgânicas da
Saúde Pública – Leis Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011.
Reforma Sanitária Brasileira e a Consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS; Legislação do SUS;
Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências das esferas governamentais do SUS;
Promoção e proteção da saúde; Formas de financiamento e custeio do SUS; Noção de cidadania e controle
social do SUS, Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Pacto pela Vida e
suas Diretrizes Operacionais; Atenção Básica- Política Nacional, normas e diretrizes; A Estratégia de Saúde
da Família; Humanização no SUS: Política Nacional de Humanização; aspectos normativos e técnicos das
ações do Humaniza. SUS; O Acolhimento nas práticas em saúde. Atenção Básica; Visita domiciliar;
Epidemiologia básica; Doenças infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil e no Estado de São Paulo;
Coleta de amostras de sangue para análise laboratorial em animais; Noções básicas de detecção, sinais e
sintomas, prevenção e controle da Dengue, Febre Amarela, Leptospirose, Leishmaniose, Raiva, Zika Vírus,
Chikungunya, Cólera, Febre Maculosa; Saúde: conceito e relação com o ambiente; Vigilância em Saúde:
conceitos, metodologia de trabalho e formas de intervenção no território, estratégias de atuação, formas de
organização e legislação básica da vigilância epidemiológica, da vigilância ambiental em saúde. Sociedade,
ética e promoção de saúde; Cidadania; Saneamento básico e saúde; Práticas de campo; Reconhecimento
de problemas de saúde e fatores de risco; Endemias e doenças reemergentes; Programa Nacional de
Controle da Dengue; Controle de pragas em áreas urbanas; Animais Peçonhentos: noções básicas sobre
controle e prevenção de acidentes. Noções de higiene e profilaxia; Cuidado com os alimentos; Noções de
Educação Popular em Saúde. Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e
Decreto nº 7.508/2011.
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