CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
EDITAL 016/11- RETIFICA O QUADRO DE PROVA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PARA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, através da COCP nomeada pelo Decreto n. 128/11, torna público a
retificação do Editais 01 e 014/11 referente ao cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE da seguinte
forma:
1. Fica retificado para 109 o código no quadro de cargos previsto no item 2 do Regulamento para o
concurso de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, bem como o quadro de provas que passa ser o seguinte:
QUADRO 01-A: ENSINO FUNDAMENTAL
CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
NUMERO/
QUESTÕES
Língua Portuguesa
10
Matemática
10
Conhecimentos Gerais
10
Conhecimentos Específicos da
10
Função – PCE
PROVAS/DISCIPLINAS

PONTUAÇÃO
VALOR/QUESTÃO
PONTOS/PROVA
1,5
15
1,5
15
1,0
10
2,0
20

2. O conteúdo programático das provas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais passa
a ser do item II, Anexo III do Regulamento, sendo:
“1. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das
palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau.
Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência, Ortografia. Pronomes de
tratamento.
2. MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores:
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e
operações. Expressões numéricas. Equações e Inequações de 1° e 2° graus. Sistemas lineares. Funções; gráficos
exponenciais e logaritmos. Problemas. Sistema de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário
brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais.
Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Funções exponenciais e
logarítmicas. Noções de probabilidade e estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. Raciocínio
lógico. Resolução de situações-problema.
3. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes,
arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania:
problemas, políticas públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional
contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás
e do município. Fonte de Estudo: Livros, jornais, revistas, noticiários, Livros e/ou apostilas da história do município.
Legislação Municipal: Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei
Orgânica do Município de Jussara.”

3. Fica mantido o conteúdo programático da prova de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO para o
cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, conforme previsto no Anexo III do regulamento, sendo:
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei
Orgânica da Saúde; Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n°648/GM/2006, (Atribuições do ACS);
Atribuições e postura profissional do ACS; Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos;
Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência; Diagnóstico comunitário; Principais problemas de
saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Pessoas portadoras de necessidades
especiais; abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais; Saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso; Educação em Saúde; conceitos e instrumentos; Abordagem comunitária:
mobilização e participação comunitária em saúde; Estatuto do Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar;
Estratégia Saúde da Família; Constituição da República Federativa do Brasil (Arts. 196 à 200); Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistências de saúde. Vigilância em saúde.
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de
notificação compulsória. Noções básicas de informática: Editores de textos e planilhas eletrônicas, conceitos básicos
de operação com arquivos em ambiente Windows, conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho),
conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios), utilização do Windows Explore: (copiar, mover arquivo,
criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet, Word; Excel; Access. Legislação : Constituição da República
Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei n. 8142, de 28 de Setembro de
1990. Portaria MS n. 2203, de 05 de novembro de 1996 – NOB SUS 01/96. Portaria MS n. 3925, de 13 de novembro
de 1998 – Manual para a organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Portaria MS nº 95, de
26.01.2001 Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, Lei nº 11.350/2006 e Lei Federal nº 10.424/2002. Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços
correspondentes e regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde. Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município.”

4. São mantidos em vigor os demais itens e condições gerais do concurso público de Agente Comunitário
de Saúde.
O presente edital é divulgado no placar da Prefeitura Municipal, em jornal de circulação e nos sites de
divulgação do concurso.
Jussara/GO, aos 12 de Julho de 2011.
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