GOVERNO MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2016 - RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
A Prefeita Municipal de São José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICA a retificação do Edital 001/2016, publicado no DOE/PE em 20 de maio de 2016, conforme a seguir:

1. ONDE LÊ-SE:
O Prefeito Municipal de São José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICA a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do CONCURSO PÚBLICO de Provas e Provas e
Títulos para o preenchimento de 182 (cento e oitenta e duas vagas) vagas de cargos do Quadro de Pessoal, neste
Município, em conformidade com o art. 37, inciso II da Constituição Federal do Brasil, Lei Municipal e demais Legislações
pertinentes à espécie, este Edital e Editais de retificação. (quando for o caso).
2.1.2.1. O Candidato poderá efetuar o pagamento do Boleto Bancário até o dia 20 de junho de 2016, no horário bancário
ANEXO I – CARGOS E VAGAS
I – NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO
DOS
CARGOS
CARGOS
01
Assistente Social

VAGAS
GERAIS
03

ANEXO II – CARGOS, JORNADA DE TRABALHO; VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES.
Cargos
Carga Horária
Enfermeiro(a)
01 Plantão de 24 horas p/ semana

VAGAS PARA
PORTADORES
DE DEFICIENCIA
01

TOTAL DE
VAGAS
04

Vencimentos R$
1.048,00

2. LEIA-SE:
A Prefeita Municipal de São José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICA a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do CONCURSO PÚBLICO de Provas e Provas e
Títulos para o preenchimento de 182 (cento e oitenta e duas vagas) vagas de cargos do Quadro de Pessoal, neste
Município, em conformidade com o art. 37, inciso II da Constituição Federal do Brasil, Lei Municipal e demais Legislações
pertinentes à espécie, este Edital e Editais de retificação. (quando for o caso).
2.1.2.1. O Candidato poderá efetuar o pagamento do Boleto Bancário até o dia 30 de junho de 2016, no horário bancário.
ANEXO I – CARGOS E VAGAS
I – NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO
DOS
CARGOS
CARGOS
01
Assistente Social

VAGAS
GERAIS
01

ANEXO II – CARGOS, JORNADA DE TRABALHO; VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES.
Cargos
Carga Horária
Enfermeiro(a)
01 Plantão de 24 horas p/ semana

VAGAS PARA
PORTADORES
DE DEFICIENCIA
01

TOTAL DE
VAGAS
02

Vencimentos R$
1.048,60

3. Inclui-se os seguintes Cargos ao referido Concurso Público 2016:
I – NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO
DOS
CARGOS
CARGOS
30
Odontólogo
31
Enfermeiro (a) PSF

VAGAS
GERAIS
01
01

VAGAS PARA
PORTADORES
DE DEFICIENCIA
01
01
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TOTAL DE
VAGAS
02
02
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III – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CÓDIGO
DOS
CARGOS
CARGOS
32
Agente de Combate às Endemias
33
Agente Comunitário de Saúde – MICROÁREA 20
34
Agente Comunitário de Saúde – MICROÁREA 22
35
Agente Comunitário de Saúde – MICROÁREA 28
36
Agente Comunitário de Saúde – MICROÁREA 30
MICROÁREA
MICROÁREA 20
MICROÁREA 22
MICROÁREA 28
MICROÁREA 30

VAGAS
GERAIS
07
01
01
01
01

VAGAS PARA
PORTADORES
DE DEFICIENCIA
01
-

TOTAL DE
VAGAS
08
01
01
01
01

LOGRADOUROS
REGIÃO - RUA DO CAMPO - LOTEAMENTO SANTA INES - AVENIDA JOÃO FRANCISCO DE MELO
REGIÃO - LOTE 01 - LOTE 02 - CONDOMINIO GAMELEIRA - CONDOMINIO MAR DE SAO JOSE
REGIÃO DA MICRO ÁREA - LOTEAMENTO IPIRANGA, LOTEAMENTO ACIOLY E RUA PEDRO GOMES
REGIAO - RUA MATA DO CAJUEIRO

ANEXO II – CARGOS, JORNADA DE TRABALHO; VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES.
Cargos
Carga Horária
Odontólogo
20 horas semanais
Enfermeiro(a) - PSF
40 horas semanais
Agente de Combate às Endemias
40 horas semanais
Agente Comunitário de Saúde
40 horas semanais

Vencimentos R$
1.089,87
2.730,00
880,00
1.014,00

EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES:
ENFERMEIRO(A) - PSF
Exigência: Curso de Graduação em Enfermagem + registro no COREN.
Atribuições: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a
continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares,
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as
Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; executar as ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto, e idoso; no nível de suas competência, executar
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF
e no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e
coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com
vistas ao desempenho de sua funções.
ODONTÓLOGO
Exigências: Graduação em Odontologia + registro no Conselho Competente.
Atribuições: Executar as ações de assistência integral, e atuação clínica da saúde bucal; emitir laudo, pareceres e atestados
sobre assuntos de sua competência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar atendimentos de primeiros cuidados
nas urgências; supervisionar o trabalho do atendente; realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras;
cuidar da conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos; realizar procedimentos preventivos, individuais ou
coletivos, nos usuários para o atendimento clínico, como escovação, evidenciação de placa bacteriana, aplicação de flúor,
raspagem, alisamento e polimento, bochechos com flúor; executar outras atividades afins.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Exigências: Ensino Fundamental II (concluído) + Curso de Formação Continuada (ministrado após aprovação e nomeação).
Atribuições: Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; realizar vistoria nos imóveis relacionados ao controle da dengue
- LIA (Levantamento de Índice por Amostragem); visitar Pontos Estratégicos (P.E.); visita em armadilhas; efetuar Pesquisa
vetorial especial (P.V.E.); realizar delimitação de foco (D.F.); fazer o Levantamento de índice mais tratamento (L.I. + T.);
Reconhecimento Geográfico (R.G.); ações educativas junto à população; executar outras atividades correlatas à função e/ou
determinadas pelo superior imediato.
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Exigências: Ensino Fundamental II (concluído) + Curso de Formação Continuada (ministrado após a aprovação e nomeação)
e Residir na Comunidade com data limite até a publicação deste edital.
Atribuições: Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; identificar
indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de risco; orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando
necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por
meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem
informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das família acompanhadas, particularmente
aquelas em situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na
prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser
potencializados pela equipe; a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; A
promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e
outras políticas que promovam a qualidade de vida.
3. Atenção Candidatos aos Cargos de: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS:
3.1. FICA ESTABELECIDA A 2ª ETAPA DO CONCURSO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DE CARÁTER ELIMINATÓRIO:
3.2. O Curso de Formação Continuada será realizado pela Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande ou por
Instituição contratada para tal finalidade.
3.3. O Curso de Formação Continuada terá duração de 40 (quarenta) horas. O Candidato cumprirá frequência mínima de
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecida e deverá ter nota final igual a 7,0 (sete).
3.4. O local da Capacitação, o Conteúdo Programático, será apresentado aos Candidatos no ato da Convocação, que
ocorrerá da seguinte forma: Publicação do Edital de Convocação, nos quadros de avisos da Prefeitura e Câmara e no Diário
Oficial do Estado e por A.R. serviços ofertados pelos CORREIOS, enviado ao Candidato convocado.
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
I – NÍVEL SUPERIOR
1ª PARTE – LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES)
Português Superior
1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das
palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto
discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e
da oração e seus dois eixos: coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3.
Sintaxe de Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo,
Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5.
Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal
e sua relação com ideias secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, ideias e tipos de texto.
4.6. O texto literário: tema, foco narrativo, personagens, tempo.
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES)
ODONTÓLOGO
01. Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica; 02. Processo saúde-doença bucal, epidemiologia,
etiologia, diagnóstico, prevenção, tratamento e manutenção dos principais agravos em saúde bucal; 03. Processo saúdedoença dos ciclos de vida e situações mais prevalentes; 04. Urgências odontológicas e atendimento de primeiros
socorros;05. Código de Ética e legislação profissional odontológica. 06. Patologia e Diagnóstico Oral, Anatomia, Cirurgia
Buco Maxilo Facial, Radiologia Oral e Anestesia, Odontologia Legal. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia.
Materiais e instrumentais dentários. 07. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de
diagnóstico. 08. Fatores de risco: Cárie dentária, doença periodontal, má oclusão e câncer de boca e outras patologias
bucais;09. Dentística operatória e restauradora: Preparo cavitário, Materiais restauradores e restauração atraumática
(ART). 10. Odontopediatria: dentes decíduos: Características, fisiologia e cronologia. Amamentação natural x artificial ou
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mista: influências no desenvolvimento do sistema estomatognático. 11. Vigilância sanitária em odontologia: Biossegurança
nos serviços odontológicos, destinação dos resíduos odontológicos, vigilância dos produtos de interesse da saúde bucal,
vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público. 12. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e
aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua
utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; Prevenção em saúde bucal coletiva; Processos
de trabalho; Educação em saúde bucal coletiva; Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle;
Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; 13.
Competências do Odontólogo, do Técnico em Higiene Dental, do Auxiliar de Consultório Dentário e orientações ao Agente
Comunitário de Saúde como colaborador nas ações de saúde bucal.
III – NÍVEL MÉDIO
1ª PARTE – PORTUGUES (15 QUESTÕES)
PORTUGUÊ S FUNDAMENTAL II
1. Interpretação de texto. 2. Sinônimos e Antônimos. 3. Sentido próprio e figurado das palavras. 4. Ortografia oficial. 5.
Acentuação. 6. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. 7. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 8.
Emprego de pronomes. 9. Preposições e conjunções. 10. Concordância verbal e nominal. 11. Crase. 12. Regência.
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES)2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES)
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Epidemiologia: conceito; história; prevenção de doenças; objetivos principais. Fatores predisponentes ao aparecimento de
doenças, prevenções. Mortalidade, letalidade; índices de mortalidade; Indicadores de saúde. Expectativa de vida,
coeficientes e índice utilizados em saúde pública. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: distribuição das doenças e
dos agravos à saúde coletiva. Conglomerados, endemias, epidemias, imunização. Vigilância Epidemiológica e vigilância
sanitária - O Processo Epidêmico Sistema de Informação em Saúde e a Vigilância Epidemiológica - SUS: Organização dos
serviços de saúde no Brasil: princípios, diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Doenças: Acidentes por animais peçonhentos, Dengue, Cólera,
Doença de Chagas, Doenças Diarréicas Agudas, Doença Meningocócica, Esquistossomose Mansônica, Hanseníase, Hepatites
Virais, Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose Visceral, Leptspirose, Malária, Meningites em Geral, Poliomielite, Raiva,
Rubéola, Sarampo, Sífilis Congênita, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Tétano Acidental, Tuberculose.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
01 - Fatores influentes no crescimento e desenvolvimento do corpo humano; 02 - A sexualidade e as doenças sexualmente
transmissíveis; 03 - Educação Sexual; 04 - Educação Alimentar: os alimentos e a saúde, aleitamento materno, os dentes; 05 Educação para a Saúde: o conceito de saúde, história natural das doenças, inter-relação homem-ambiente-agente
patogênico (parasitos, vírus e outros causadores de doenças humanas). Doenças transmissíveis e infecciosas mais comuns,
higiene e profilaxia de doenças e promoção da saúde, orientações e combate a doenças contemporâneas; 06 - Educação
Ambiental/Ecológica: o ser humano e o seu ambiente, água potável e contaminação da água, epidemia, endemia e
pandemia. Controle das zoonoses e vetores saúde e saneamento; 07 - Lixo: coleta seletiva, separação, reciclagem, destino e
preservação; 08 - Vigilância à Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica; 09 - O agente comunitário e a saúde da
família; 10 - O trabalho em equipe.
4. Ficam mantidas as demais normas e regras, bem como as demais datas contidas e especificadas no Edital 001/2016.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José da Coroa Grande, 31 de maio de 2016.

Elianai Buarque Gomes
Prefeita Municipal
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