ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PROCESSO SELETIVO - EDITAL 002/2019
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos candidatos interessados neste certame, que
nesta data, foi retificado o Edital de Processo Seletivo 002/2019 e seus anexos, conforme o que estabelece a seguir:
No Edital 002/2018, Anexo 03 – Conteúdo Programático, inclui-se o conteúdo programático das provas objetivas de
conhecimentos gerais e específicos para o cargo de nível fundamental com a seguinte redação:
Cargos de Nível de Ensino Fundamental
Provas Objetivas de 30 Questões
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia oficial; Acentuação
Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal e
nominal; Crase; Regência.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; Resolução de sistemas
de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície
e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia,
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15 (quinze)
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Agente de Endemias
Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 122/2012 – Plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos Servidores Efetivos da Administração Direta do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº
154/2014 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar.
Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Visita. Domiciliar e aos pontos estratégicos. Avaliação das
áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e
saneamento. Vigilância em saúde; Noções de microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema
imunológico; Saúde pública e saneamento básico; endemias e epidemias. Vigilância Sanitária na área de alimentos,
Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água. Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias:
Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose e malária. Classificação dos agentes transmissores e
causadores das endemias acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme
estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação da
saúde da comunidade; Papel do agente na educação ambiental e saúde da população; Saúde como dever do estado.
Saúde como direito social; Promoção da saúde; Conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação
popular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
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No Edital 002/2018, Anexo 03 – Conteúdo Programático, fica excluído dentre os Cargo de Nível de Ensino Médio o
conteúdo programático das provas objetivas de conhecimentos específicos para o cargo de Agente de Endemias.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital, consolidado com as alterações decorrentes desta
Retificação.

Jaraguá do Sul-SC, 12 de julho de 2019.

Alceu Gilmar Moretti
Secretário Municipal de Saúde

Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal
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