Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

¹ Todos os diplomas ou certificados devem ser fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

CARGO: ACE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
REMUNERAÇÃO: R$ 1.014,00 (hum mil, duzentos e trinta e seis reais eoitenta e três centavos) mensais + adicional de
insalubridade eauxílio alimentação.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS
REQUISITO
Ensino Médio Completo;
quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito acima, poderá ser admitida a contratação de
candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de
três anos.

TOTAL DE VAGAS

C.R
(Cadastro de Reserva)

Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante – ES
Av. Lorenzo Zandonadi, 840 – Vila Betânea – Telefax: (28) 3546-2286/3930/1258
CEP: 29375-000 – Venda Nova do Imigrante – ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 – E-mail: saude@vendanova.es.gov.br

CARGO: ACS - AGENTE DE COMUNITARIA DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO: R$ 1.236,83 (hum mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta
e três centavos) mensais + auxílio alimentação.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS
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VAGAS

Bananeiras;
Alto Bananeiras;
Vila São Miguel;
Vila Betânea.
Lavrinhas;
São Rafael;
Santa Cruz;
São Pedro;
Minete;
Esplanada;
Centro;
Marmim.
São João de Viçosa;
Bicuiba I;
Bicuiba II;
Camargo;
Cachoeira Alegre;
Campo Belo.
Vila da Mata;
Tapera;
Alto Tapera;
Providência;
Alto Colina;
Alto Providência;
Santo Antônio da Serra.
Vargem Grande;
Pindobas;
Bela Aurora;
Santo Antônio do Oriente;
São Roque;
Cútia;
Alto Vargem Grande.
Caxixe Frio Bairro;
Caxixe Frio Povoado;
Caxixe Frio Fazenda;
Brambila;
Vai e Vem;
Sitio Canal;
Curral.

C.R
(Cadastro de Reserva)
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ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO*

EVENTOS

DATAS PREVISTAS

Publicação do Edital de abertura

03/08/2018

Período de inscrições pela Internet

06/08/2018 à 20/08/2018
20/08/2018

Divulgação dos locais da Prova Objetiva
Curso de Formação (apenas para os candidatos as vagas de ACE)

22/08/2018 e 23/08/2018

Prova de Campo – Para os Agentes de Combate a Endemias
24/08/2018

Prova Objetiva – Para os ACE e ACS
Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas (após as 17:00 horas)

24/08/2018

Divulgação dos resultados preliminar

27/08/2018

Periodo de Recursos contra o resultado preliminar

28/08/2018 à 29/08/2018

Divulgação das respostas aos recursos

30/08/2018

Divulgação do Resultado Final

31/08/2018

*As datas poderão ser alteradas
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
SERÁUTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO ASATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO
EDITAL.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Lei Federal nº 8.080 de 19.09.1990, Lei Federal nº 8.142 de 28.12.1990.
BRASIL. Lei no11.350, de 5 de outubro de 2006 alterada pela Lei 13.595 de 05 de janeiro de 2018. “Dispõe
sobre atividades de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências”.
BRASIL. Guia prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília. Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. O Trabalho do Agente comunitário de Saúde (Serie comunicação e educação em saúde).
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília, 2009.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Combate a agentes transmissores de doenças endêmicas, conforme estratégias e normas vigentes. Visitas
domiciliares: fiscalização para a promoção e conservação da saúde da comunidade. Saúde ambiental.
Doenças transmissíveis por vetores. Atividades e estratégias de combate a dengue (Manual de normas
técnicas Instruções para pessoal de combate ao vetor. Brasília. Abril 2001, 3º edição, revista. Fundação
Nacional de Saúde. FUNASA e posteriores atualizações). Lei 11.350 federal de 05/10/2006 – Dispõe sobre
as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. Níveis de Prevenção
de Doenças. Equipamentos de Proteção Individual(EPI).
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ANEXO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1.1. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família,
são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação:
I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural;
II - o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos à suas atribuições, para
fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde;
III - a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas
de saúde e socioeducacional;
IV - a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento:
a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério;
b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto;
c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura;
d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de educação em
saúde, em conformidade com o previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes
domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e coletivas;
f) da pessoa em sofrimento psíquico;
g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas;
h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal;
i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e
prevenir doenças;
j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças;
V - realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento:
a) de situações de risco à família;
b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, de
prevenção de doenças e de educação em saúde;
c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade e
em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação;
VI - o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de
Referência de Assistência Social (Cras).
1.2. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família,
desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos
adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde
de nível superior, membro da equipe:
I - a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente
para a unidade de saúde de referência;
II - a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o
paciente para a unidade de saúde de referência;
III - a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido
encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência;
IV - a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação
de vulnerabilidade;
V - a verificação antropométrica.
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1.3. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família,
são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os demais membros da
equipe, em sua área geográfica de atuação:
I - a participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico;
II - a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares;
III - a realização de ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em
levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde;
IV - a participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos
planos de ação para o enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença;
V - a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito
da atenção básica em saúde;
VI - o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde;
VII - o estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações
locais em saúde.’ (NR)”
2.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2.1. São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área geográfica
de atuação:
I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao
controle de doenças e agravos à saúde;
II - realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica;
III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado,
para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária
responsável;
IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores
de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas;
V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de
doenças;
VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de
prevenção e controle de doenças;
VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle
químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;
VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção
para prevenção e controle de doenças;
IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS;
X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham
importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;
XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas
de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
2.2. É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de nível
superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica a
participação:
I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância
para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação
de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações;
II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de
espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis
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pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município;
III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública,
auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros
procedimentos pertinentes;
IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública;
V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de
animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter
excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde.
2.3. O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado,
da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e
ambiental.
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EDITAL 002/2018
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS
Eu,
_________________________________________________________________________________
__________, CPF nº ___________________________________ declaro para fins de contratação, sob
o regime Estatutário, na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo,
que possuo os seguintes bens:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________

Venda Nova do Imigrante, ______ de __________________ de _______.

_____________________________________
Candidato
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EDITAL 002/2018
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÃO
Eu,
_________________________________________________________________________________
________, CPF nº _____________________________, brasileiro (a), declaro não ter sofrido
condenação definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão a
bem do serviço público no exercício de qualquer função pública.
Venda Nova do Imigrante, ______ de __________________ de ________.

____________________________________
Candidato
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EDITAL 002/2018
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCER CARGO PÚBLICO

Eu,
_________________________________________________________________________________
___________, CPF nº __________________________, brasileiro (a), declaro que não respondo a
processo administrativo disciplinar, nas esferas públicas, municipal, estadual e federal, estando neste
requisito apto à firmação do contrato.
Declaro que não ocupo qualquer outro cargo, emprego, função ou presto serviço em órgãos da
administração direta ou indireta do poder público federal, estadual ou municipal, ou que dos mesmos
esteja afastado por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que caracterize
acumulação na forma da Lei, ou ainda incompatibilidade de horários com o cargo que exercerei.

Venda Nova do Imigrante, ______ de __________________ de _______.

____________________________________
Candidato
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EDITAL 002/2018
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA

Nome do declarante:
CPF:

Estado Civil:

Matrícula:

Endereço:
Bairro:
Nº de
ordem

Cep:
Cidade

Tel.

Nome completo do dependente

Relação dependência

Data de nascimento

Cientes da proibição da dedução de um mesmo dependente por ambos os cônjuges, declaramos sob
as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de nossa inteira
responsabilidade não cabendo a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante nenhuma responsabilidade
perante a fiscalização.
Venda Nova do Imigrante-ES, _____ de _________________________________ de _________.

______________________________
Declarante
Cônjuge

_______________________________

Observações:
• Sempre que ocorrer alteração nessa declaração a mesma deverá ser renovada.
• Em caso de adoção e/ou guarda de menores e dependência de genitores e/ou outros, anexar
cópia do documento legal que determinou a dependência.
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