ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019
RETIFICAÇÃO 03 DO EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos candidatos interessados neste certame, que
nesta data, foi retificado o Edital de Concurso Público 002/2019, conforme o que estabelece a seguir:

No Edital 002/2019, no item 6.7.3, onde se lê:
6.7.3 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60
(sessenta) pontos;
Leia-se:
6.7.3 Para os cargos sem prova discursiva, serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos;

No Edital 002/2019, no item 6.7.4, onde se lê:
6.7.4 Serão considerados reprovados neste Concurso Público, os candidatos que obtiverem nota inferior a 60 (sessenta) pontos na prova objetiva;
Leia-se:
6.7.4 Para os cargos sem prova discursiva, serão considerados reprovados neste Concurso Público, os candidatos
que obtiverem nota inferior a 60 (sessenta) pontos na prova objetiva;

No Edital 002/2019, inclui-se o item 6.7.5, com as seguintes informações:
6.7.5 Para os cargos com prova discursiva, serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 48 (quarenta e oito) pontos;

No Edital 002/2019, inclui-se o item 6.7.6, com as seguintes informações:
6.7.6 Para os cargos com prova discursiva, serão considerados reprovados neste Concurso Público, os candidatos
que obtiverem nota inferior a 48 (quarenta e oito) pontos na prova objetiva;

No Edital 002/2019, no item 6.7.4, onde se lê:
7.1.11 Serão considerados classificados na prova discursiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 08
(oito) pontos;
Leia-se:
7.1.11 Serão considerados classificados na prova discursiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 12
(doze) pontos;
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No Edital 002/2019, Anexo 03, exclui-se o cargo de Agente Comunitário de Saúde:
Agente Comunitário de Saúde
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. Estratégia de Saúde da Família.
Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica (PNAB): Princípios e diretrizes gerais,
Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e credenciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Calendário Nacional de Vacinação da
Criança, do Adolescente do Adulto, do idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória). Visita Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação.
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epidemiologia,
meio ambiente e saneamento. Vigilância em saúde. Saúde pública e saneamento básico. Saúde como dever do estado.
Saúde como direito social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. Processo saúde-doença. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumento. Indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Sistema de Informação em saúde. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios,
analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica, outros. Principais problemas de saúde da população.
Informação, educação e comunicação: conceito, diferenças e interdependência. Cultura popular e sua relação com os
processos educativos. Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação
coletiva de base popular. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito. Conselho Municipal
de saúde. Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis: Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental, Saúde Bucal. Alimentação e Nutrição.
A saúde nas diversas fases da vida: Transformações do corpo humano, Planejamento familiar, Gestação, Pré-Natal e
o ACS, Riscos na gravidez, Direito da gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, imunização, Puerpério: Resguardo, Direitos da criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais
comuns na Infância, Acidentes e Violência a Criança, Puberdade e Adolescência. Direito e saúde do Idoso. Prevenção
de Acidentes. 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.].

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital, consolidado com as alterações decorrentes desta
Retificação.
Jaraguá do Sul-SC, 23 de dezembro de 2019.

Argos José Burgardt
Secretário Municipal de Administração

Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal
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