ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO - PI
Adm: Compromisso e Cidadania

CNPJ 06.553.846/0001-35
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO-PI, tendo em vista o Edital do Concurso Público nº
001/2016, para provimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal Permanente da
Prefeitura, torna pública as retificações e inclusões a serem consideradas nos itens e anexos do
referido Edital conforme estabelecido abaixo:
FICA INCLUIDO O CONTEÚDO ESPECIFICO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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, microárea 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 lideres 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.
FICA INCLUIDO O ITEM 10.25:
10.25 - Os candidatos inscritos para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão no ato da
posse comprovar que residem há pelo menos dois anos na área que irão atuar, a partir da data de
lançamento deste Edital.

NO ANEXO I - PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PASSA A
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS
CARGOS

ESCOLARIDADE

AGENTE COMUNITÁRIO DE ENSINO MÉDIO
SAÚDE – SEDE

CH
40

VAGAS

VAGA
AMPLA

03

03

São Julião, 27 de setembro de 2016
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO
JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
PREFEITO

VENCIMENTO
R$

PNE

CR

1.014,00

-

