
 
 

 
 

                     MUNICIPIO DE CAXAMBU 

 

 

1º Adendo ao Edital de Processo Seletivo Público nº 08/2015 – fls. 1/1 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2017, 
DE 13 DE ABRIL DE 2017. 

 
Objeto: GLAUBER BURTET,  PREFEITO MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL, ESTADO DE SANTA 
CATARINA, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente 
Getúlio Vargas, nº 615, Bairro Centro, Caxambu do Sul, SC, CEP 89880-000, torna publico o Primeiro 
Adendo ao Edital. 

 
1. O Conteúdo Programático das questões Específico para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, passa 

a vigorar com a seguinte especificação: 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 Legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). 01. Lei nº 8.080/90, de 
19/09/1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 02. Lei nº 
8.142/90, de 28/12/1990 e alterações - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde - SUS e dá outras providências; 03. Portaria nº 2.488, de 21/10/2011 – Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 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); 04. Políticas de Saúde no Brasil – SUS: princípios e diretrizes;  Programa de Saúde da 
Família; 05. Noções de ética e cidadania; 06. Noções gerais e conhecimentos políticos, econômicos e 
geográficos municipal; Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; 07. Conceito de 
territorialização, micro- área e área de abrangência; 08. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 
saúde: acessibilidade, humanização do cuidado,satisfação do usuário e do trabalhador e equidade; 09. 
Indicadores epidemiológicos e campanhas de vacinação; 10. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 
11. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos 
problemas; 12. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos 
migratórios, escolaridade e infraestrutura básica; 13. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do 
idoso: noções básicas; 14. Ações Educativas: amametação, Prevenção a drogas, nutrição, planejamento 
familiar, educação sexual e prevenção a DST/AIDS. 15. Meio ambiente: limpeza e coleta seletiva; 16. 
Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e 
direito legal; 17. Aspectos gerais de higiene; 18. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde 
coletiva; 19. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares; 20. Informação, 
educação e comunicação: conceito, diferenças e interdependência; 21. Cultura popular e sua relação com 
os processos educativos; 22. Participação e mobilização social: conceitos e fatores facilitadores e/ou 
dificultadores; 23. Visita domiciliar; 24. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; 25. Noções 
básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; 26. Noções básicas de doenças como 
Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, Toxoplasmose, dentre outras. 
27. Noções básicas de higiene com manipulação de alimentos e produtos químicos. 
 
 
 
2. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 
 

 
 
 
 

GLAUBER BURTET  
Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, SC. 


