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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO – PE  
ESTADO DE PERNAMBUCO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2020 - RETIFICAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 

 
A Prefeita Municipal de Lagoa do Carro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 
RETIFICAÇÃO DO Edital 001/2020, conforme a seguir: 
 
 

 

1. Incluir: 
CAPÍTULO IV 

 

4. DAS PROVAS 
 
4.1.1.5. Para os Cargos de Nível Médio (Prof. Educação Infantil e do 1º ao 5º anos) - a prova escrita será composta de: 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES VALOR DE CADA QUESTÃO TOTAL DE PONTOS (Nota) 

Língua Portuguesa 15 0,20 3,00 

Conhecimentos Específicos 25 0,20 5,00 

TOTAL 40 - 8,00 

 
2. Altera a redação dos subitens a seguir: 

 
4.1.4. À prova escrita para os todos os Cargos de Nível Superior e Nível Médio (Prof. Educação Infantil e do 1º ao 5º anos), 
será atribuída nota de 0 (zero) a 8 (oito), sendo que cada questão correta corresponderá a 0,20 (zero vírgula vinte) pontos; 
sendo que até 2 (dois) pontos serão somados a nota da prova no resultado final, conforme os títulos do candidato, desde que 
atinja nota igual ou superior a 4,00 (quatro) na prova escrita (Classificados). 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

6. DA NOTA FINAL 
 
6.3. Para os Cargos que exigir prova de títulos (Nível Superior) e Nível Médio (Prof. Educação Infantil e do 1º ao 5º anos) a 
nota final será verificada conforme abaixo: 
6.3.1. Nota Final: Número de acertos (0 a 40) x (vezes) Valor de cada questão (verificar o valor de cada questão no item 4, 
subitem 4.1.1.3 e 4.1.1.5); (Somar valoração de Títulos, após divulgação da nota da prova escrita (igual ou superior a 4,00) 
para efeito de classificação para os Cargos que a exijam). 
 

 
3. Retifica: 
 

ANEXO I – CARGOS E VAGAS 
I – NÍVEL SUPERIOR  

CÓDIGO 

DOS 

CARGOS 

CARGOS 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS PARA 

PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 

VAGAS 

01 ADVOGADO 01 01 02 

02 ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO 01 01 02 

03 CONTADOR 01 - 01 

04 DENTISTA AMBULATORIAL 01 01 02 

05 ENFERMEIRO PLANTONISTA HOSPITALAR 03 01 04 

06 FARMACEUTICO HOSPITALAR 01 - 01 

07 FARMACEUTICO – SEC. SAÚDE 01 - 01 

08 FISIOTERAPEUTA AMBULATORIAL 01 01 02 

09 MÉDICO PLANTONISTA HOSPITALAR 06 01 07 

10 MÉDICO VETERINÁRIO – SEC. SAÚDE 01 01 02 
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11 NUTRICIONISTA – SEC. DE EDUCAÇÃO 01 01 02 

12 PROCURADOR MUNICIPAL 01 - 01 

13 PSICÓLOGO CLÍNICO AMBULATORIAL 01 01 02 

14 SANITARISTA 02 01 03 

17 PROFESSOR HORISTA – CIÊNCIAS  01 - 01 

18 PROFESSOR HORISTA – EDUCAÇÃO FÍSICA 01 - 01 

19 PROFESSOR HORISTA – GEOGRAFIA 01 - 01 

20 PROFESSOR HORISTA – HISTÓRIA 01 - 01 

21 PROFESSOR HORISTA – INGLÊS 01 - 01 

22 PROFESSOR HORISTA – MATEMÁTICA 01 01 02 

23 PROFESSOR HORISTA – PORTUGUÊS   02 01 03 

 
II – NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

CÓDIGO 

DOS 

CARGOS 

CARGOS 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS PARA 

PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 

VAGAS 

24 GUARDA MUNICIPAL 09 01 10 

25 RECEPCIONISTA HOSPITALAR 01 01 02 

26 TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR 06 01 07 

27 TÉCNICO EM LABORATÓRIO AMBULATORIAL 01 - 01 

28 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 01 - 01 

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE    

29 USF José Carlos (Invasão I e II; Vila Luiz Otávio Guerra) 03 01 04 

30 USF Fernando Lobo (Fernando Lobo) 01 - 01 

31 USF Luzinete Guilherme (Loteamento Canaã; Loteamento 

N. Srª das Graças; Antônio Martins) 
01 01 02 

32 USF Bairro Nobre (Recanto Carpina; Bairro Nobre; 

Vassouras (Zona Rural); Chã de Castelo (Zona Rural); Chã de 

Santa I (Zona Rural)) 

01 01 02 

  
V – NÍVEL MÉDIO II   

CÓDIGO 

DOS 

CARGOS 

CARGOS 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS PARA 

PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 

VAGAS 

15 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 09 01 10 

16 PROFESSOR 1º AO 5º ANO 09 01 10 

 
 
III – NÍVEL FUNDAMENTAL II (8ª série concluída)  

CÓDIGO 

DOS 

CARGOS 

CARGOS 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS PARA 

PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 

VAGAS 

33 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SEC. EDUCAÇÃO 19 01 20 

34 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – TODA ADMINISTRAÇÃO 19 01 20 

35 COZINHEIRO HOSPITALAR 02 01 03 

36 ELETRICISTA 01 - 01 

37 LAVADEIRA HOSPITALAR 01 - 01 

38 MERENDEIRA ESCOLAR 14 01 15 

39 MOTORISTA – SEC. DE EDUCAÇÃO 09 01 10 

40 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 02 01 03 
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41 MOTORISTA – ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 04 01 05 

42 SERVENTE HOSPITALAR 02 01 03 

 
 
IV – NÍVEL FUNDAMENTAL I (4ª série concluída)  

CÓDIGO 

DOS 

CARGOS 

CARGOS 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS PARA 

PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 

VAGAS 

43 GARI 19 01 20 

 

 
EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES: 
 

Cargo: Quant. 
vagas 

Pré-requisitos Atribuições Carga-
horária 

Salário 

Advogado 02 Curso superior 
com formação 
em Direito. 
Registro no 
Conselho de 
Profissional. 

Elaborar leis, decretos, códigos, contratos e 
outros documentos de ordem legal; representar 
judicialmente o município e exercer a defesa em 
juízo ou fora dele; emitir pareceres ou prestar 
informações em processos administrativos, 
assessorar em matéria jurídica o Prefeito e os 
Secretários Municipais; prestar assistência jurídica 
aos funcionários e munícipes carentes; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

30hs R$ 
1.800,00 

Agente de 
Combate às 
Endemias 

01 Ensino Médio 
(concluído), art. 
7º, I e II da Lei 
Federal nº 
13.595/2018. 

Exercer atividades de vigilância, prevenção e 
controle de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 
do SUS; Vistoria nos imóveis relacionados ao 
controle da dengue - LIA (Levantamento de Índice 
por Amostragem); Visita a Pontos Estratégicos 
(P.E.); visita em armadilhas; Pesquisa vetorial 
especial (P.V.E.); delimitação de foco (D.F.); 
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. 

40h R$ 
1.250,00 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

09 Ensino Médio 
(concluído) – 
comprovar 
residência na 
área para a qual 
concorre com 
data igual ou 
anterior a 
publicação do 
Edital do 
Concurso 
Público. 
art. 6º, I da Lei 
Federal nº 
11.350/2006. 
ter concluído, 
com 
aproveitamento 
curso de 
formação 

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 

40h R$ 
1.250,00 
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inicial, com 
carga horária 
mínima de 
quarenta horas, 
art. 6º, II, Lei 
Federal nº 
11.350/2006. 

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. 

Analista de 
Administração 

02 Curso Superior 
em qualquer 
área e 
especialização 
em Gestão 
Pública 

Atribuições: Compreende o planejamento, a 
execução, o acompanhamento e a avaliação de 
planos, projetos, inclusive de organização e 
métodos, programas ou estudos ligados à 
administração de recursos humanos, legislação de 
pessoal, material e patrimônio, compras e 
licitações, orçamento e finanças, contabilidade, 
bem como ao desenvolvimento organizacional. 
Envolve ainda, conhecimentos básicos de 
informática; a emissão de pareceres, relatórios 
técnicos, informações em processos, bem como 
outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade. Exercer o controle dos 
empréstimos e dos financiamentos, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do 
Município. Acompanhar o aspecto físico do 
cumprimento da obrigação, quando se tratar de 
obras, prestação de serviços ou fornecimento de 
bens. 

40h R$ 
1.200,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 
Administrativos – 
Sec. Educação 

20  Ensino 
Fundamental II 
concluído 

Realizar a limpeza e conservação das instalações e 
equipamentos dos prédios onde funcionam as 
unidades da Administração Municipal; exercer 
eventuais mandados; servir café e água; fazer 
merenda; carregar e descarregar móveis e 
equipamentos em veículos; controlar o acesso de 
pessoas aos prédios de acordo com as instruções 
recebidas; informar ao público sobre horários de 
funcionamento; registrar ocorrências e comunicar 
a chefia; solicitar imediata colaboração dos 
serviços de urgência médica, policial em casos de 
acidentes e incêndios; zelar pelo equipamento de 
trabalho sob sua responsabilidade; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo 

40h R$ 998,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais – 
Toda 
Administração 

20 Ensino 
Fundamental II 
Concluído 

Realizar a limpeza e conservação das instalações e 
equipamentos dos prédios onde funcionam as 
unidades da Administração Municipal; exercer 
eventuais mandados; servir café e água; fazer 
merenda; carregar e descarregar móveis e 

40h R$ 998,00 
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equipamentos em veículos; controlar o acesso de 
pessoas aos prédios de acordo com as instruções 
recebidas; informar ao público sobre horários de 
funcionamento; registrar ocorrências e comunicar 
a chefia; solicitar imediata colaboração dos 
serviços de urgência médica, policial em casos de 
acidentes e incêndios; zelar pelo equipamento de 
trabalho sob sua responsabilidade; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

Contador 01 Curso Superior 
em Ciências 
Contábeis e 
registro no 
Conselho de 
Classe. 

Correção e preparo de dados financeiros, 
fornecendo subsídios para elaboração de 
proposta orçamentária; Análise e conciliação de 
contas, conferindo os saldos, localizando e 
retificando possíveis erros, assegurando a 
correção de operações contábeis; Classificação e 
avaliação de despesas, analisando a natureza da 
mesma, apropriando custos,  bens e serviços; 
Elaboração de quadros demonstrativos, relatórios 
e tabelas, compilando dados contábeis e estudo 
de cálculos, com base em informações de 
arquivos, fichários e outros; Elaboração de  
balanços, aplicando normas contábeis e 
organizando demonstrativos e relatórios de 
comportamento das dotações orçamentárias; 
Controle interno da Prefeitura; Orientação e 
direção de trabalhos de contabilidade pública, 
organizando e supervisionando as diversas 
atividades contábeis; Organização de serviços de 
contabilidade em geral, traçando rotinas e planos 
de contas, sistemas de livros e documentos e 
métodos de escrituração, possibilitando o 
controle contábil e orçamentário do órgão ou 
entidade; Elaboração da escrituração de livros 
contábeis, como Diário, Registro de Inventário, 
Razão, Conta-Corrente, Caixa e outros, atentando 
para a transcrição correta dos dados, valendo-se 
de sistemas manuais e mecanizados, assegurando 
o cumprimento das exigências legais e 
administrativas; Elaboração de documentação 
relativa a pagamentos, transferências, fundo 
rotativo e outros, informando disponibilidade de 
saldos, assegurando a correção dessas operações; 
Elaboração de relatórios sobre a situação geral ou 
irregularidades encontradas no processo de 
prestação de contas do órgão ou entidade, 
transcrevendo dados estatísticos, emitindo 
pareceres técnicos, fornecendo os elementos 
contábeis necessários às atividades da Diretoria 
ou Chefia imediatamente superior; Elaboração de 
Planos e Projetos de interesse do Município; 
Exercer outras atividades compatíveis com  o 
cargo 

40h R$ 
1.500,00 

Cozinheiro 
Hospitalar 

03 Ensino 
Fundamental II 
concluído 

Preparar e distribuir a merenda escolar para os 
estudantes das escolas municipais; preparar 
alimentos para os postos de saúde e prédio da 
prefeitura; responsabilizar-se pelo estoque de 
merenda existente; manter limpas e conservadas 
as cozinhas e locais de armazenamentos e 

40h R$ 998,00 
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acondicionamentos de produtos alimentícios em 
perfeitas condições de higiene; seguir 
adequadamente as orientações do cardápio; 
exercer outras atividades correlatas determinadas 
pelo chefe imediato. 

Dentista 
Ambulatorial 

02 Curso Superior 
em Odontologia 
e registro no 
Conselho 
Profissional 

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 

40h R$ 
1.500,00 

Eletricista 01 Ensino 
Fundamental II 
Completo e 
curso básico de 
eletricista 

Fazer a instalação, reparo ou substituição de 
lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; 
reparar a rede elétrica interna, consertando ou 
substituindo peças ou conjuntos; fazer regulagens 
necessárias, usando voltímetro, amperímetro, 
extratores, adaptadores, isoladores e outros 
recursos; efetuar ligações provisórias de luz e 
força em equipamentos portáteis e máquinas 
diversas; substituir ou reparar refletores ou 
antenas; executar pequenos trabalhos em rede 
telefônica; manter as máquinas, as ferramentas e 
o local de trabalho em bom estado de 
conservação e limpeza; participar de reuniões 
e/ou grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo 
controle e utilização de máquinas e 
equipamentos, utensílios e outros materiais 
colocados à sua disposição; proceder a instalação 
de semáforos; executar outras atividades 
compatíveis. 

40h R$ 998,00 

Enfermeiro 
Plantonista 
Hospitalar 

04 Curso Superior 
em 
Enfermagem e 
registro no 
Conselho 
Profissional 

Dirigir, organizar, planejar, executar e avaliar 
atividades de assistência de enfermagem 
individual e/ou em equipe de saúde, usando para 
isso processos de rotina e/ou específico, para 
prover a recuperação individual e coletiva; realizar 
também atividades de educação sanitária da 
população assistida, bem como aplicar medidas 
em função do controle sistemático das doenças e 
infecções em hospitais; executar outras 
atribuições compatíveis com o cargo. 

40h R$ 
1.300,00 

Farmacêutico 
Hospitalar 

01 Curso Superior 
em Farmácia e 
registro no 
Conselho 
Profissional 

Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua 
guarda; controlar o estoque de medicamentos e 
colaborar na elaboração de estudos e pesquisas 
farmacodinâmicas e toxicológicas; emitir parecer 
técnico a respeito de produtos e equipamentos 
utilizados na farmácia, principalmente em relação 
a compra de medicamentos; controlar 
psicotrópicos e fazer boletins de acordo com a 
vigilância sanitária; planejar e coordenar a 

40h R$ 
1.200,00 
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execução de assistência farmacêutica no 
Município; coordenar o consumo e a distribuição 
dos medicamentos; supervisionar, orientar e 
realizar exames hematológicos e imunológicos, 
microbiológicos e outros empregando aparelhos e 
reagentes apropriados; orientar e supervisionar 
profissionais de nível técnico, médio e básico, 
quanto a procedimentos adequados em 
laboratórios; responsabilizar-se pela introdução 
de novos métodos para a realização de exames; 
elaborar e promover os instrumentos necessários, 
objetivando o desempenho adequado das 
atividades de armazenamento, distribuição, 
dispensação e controle de medicamentos pelas 
unidades de saúde; avaliar o custo do consumo de 
medicamentos; realizar supervisão técnico-
administrativa em unidades de saúde do 
Município no tocante a medicamentos e sua 
utilização; realizar treinamento e orientar os 
profissionais da área; dispensar medicamentos e 
acompanhar a dispensação realizada pelos 
funcionários subordinados, dando a orientação 
necessária e iniciar acompanhamento do uso 
(farmacovigilância); realizar procedimentos 
técnicos administrativos no tocante a 
medicamentos a serem utilizados; acompanhar a 
validade dos medicamentos e seus 
remanejamentos; fiscalizar farmácias e drogarias 
quanto ao aspecto sanitário; executar 
manipulação de ensaios farmacêuticos, pesagem, 
mistura e conservação; subministrar produtos 
médicos e cirúrgicos, seguindo receituário 
medico; executar outras atividades afins. 

Farmacêutico – 
Sec. Saúde 

01 Curso Superior 
em Farmácia e 
registro no 
Conselho 
Profissional 

Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua 
guarda; controlar o estoque de medicamentos e 
colaborar na elaboração de estudos e pesquisas 
farmacodinâmicas e toxicológicas; emitir parecer 
técnico a respeito de produtos e equipamentos 
utilizados na farmácia, principalmente em relação 
a compra de medicamentos; controlar 
psicotrópicos e fazer boletins de acordo com a 
vigilância sanitária; planejar e coordenar a 
execução de assistência farmacêutica no 
Município; coordenar o consumo e a distribuição 
dos medicamentos; supervisionar, orientar e 
realizar exames hematológicos e imunológicos, 
microbiológicos e outros empregando aparelhos e 
reagentes apropriados; orientar e supervisionar 
profissionais de nível técnico, médio e básico, 
quanto a procedimentos adequados em 
laboratórios; responsabilizar-se pela introdução 
de novos métodos para a realização de exames; 
elaborar e promover os instrumentos necessários, 
objetivando o desempenho adequado das 
atividades de armazenamento, distribuição, 
dispensação e controle de medicamentos pelas 
unidades de saúde; avaliar o custo do consumo de 
medicamentos; realizar supervisão técnico-
administrativa em unidades de saúde do 

40h R$ 
1.200,00 
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Município no tocante a medicamentos e sua 
utilização; realizar treinamento e orientar os 
profissionais da área; dispensar medicamentos e 
acompanhar a dispensação realizada pelos 
funcionários subordinados, dando a orientação 
necessária e iniciar acompanhamento do uso 
(farmacovigilância); realizar procedimentos 
técnicos administrativos no tocante a 
medicamentos a serem utilizados; acompanhar a 
validade dos medicamentos e seus 
remanejamentos; fiscalizar farmácias e drogarias 
quanto ao aspecto sanitário; executar 
manipulação de ensaios farmacêuticos, pesagem, 
mistura e conservação; subministrar produtos 
médicos e cirúrgicos, seguindo receituário 
medico; executar outras atividades afins. 

Fisioterapeuta 
Ambulatorial 

02 Curso Superior 
em Fisioterapia 
e registro no 
Conselho 
Profissional 

Realizar trabalhos de reabilitação motora e 
funcional dos pacientes oriundos de clínica 
ortopédica, traumatológica, reumatológica, 
ginecológica, obstétrica, neurológica, 
pneumológica, cardiológica e de hospitais; 
Eliminar ou atenuar a dor do paciente, aplicando 
métodos terapêuticos; Acompanhar os pacientes 
através de avaliações periódicas, conforme laudo 
médico; Trabalhar junto à equipe multidisciplinar 
no que diz respeito à prevenção de doenças; 
Executar outras atividades relativas ao cargo. 

30h R$ 
1.200,00 

Gari 20 Ensino 
Fundamental I 
concluído 

Executar a limpeza pública das ruas, parques e 
outros lugares públicos, varrendo-os e coletando 
os detritos acumulados, em função de manter 
estes locais em condições higiênicas e transitáveis 

40h R$ 998,00 

Guarda Municipal 10 Ensino  médio 
concluído. 

Preservar a segurança do patrimônio público 
municipal; garantir a segurança dos serviços 
prestados pelo Governo Municipal; preservar a 
segurança e tranquilidade dos logradouros 
públicos, com apoio das Polícias do Estado; 
assegurar a tranquilidade pública dos eventos 
sociais, culturais e esportivos realizados na 
jurisdição Municipal; apoiar as atividades de 
trânsito com a participação da Polícia Militar e do 
Departamento de Trânsito; executar os serviços 
de segurança nas feiras livres e nos mercados 
públicos municipais; preservar e manter sob 
ordem logradouros públicos, escolas, hospitais e 
demais patrimônios municipais; exercer 
atividades correlatas determinadas pelo seu chefe 
imediato. Executar rondas diurnas e noturnas nos 
prédios públicos municipais, verificando o 
fechamento de portas, janelas, portões e outras 
vias de acesso.  Controlar a entrada e saída de 
pessoas nas dependências dos prédios públicos 
municipais. Prestar informações quando 
solicitado. Controlar a movimentação de veículos, 
anotando o número da placa, nome do motorista 
e horário de entrada e saída e fazer anotações de 
ocorrências. Comunicar a autoridade competente 
qualquer anormalidade ocorrida durante a ronda. 
Inibir a ação de vândalos, pichadores e outros, nos 
prédios públicos municipais. Adotar providências 

40h R$ 998,00 
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para evitar furtos, incêndios e depredações do 
patrimônio municipal, acionando a polícia, 
quando necessário. Participar de treinamento na 
área de atuação, quando solicitado. Executar 
outras atividades que tenham correlação com as 
atribuições do cargo. 

Lavadeira 
Hospitalar 

01 Ensino 
fundamental II 
concluído 
 

Executar tarefas de lavagem de roupas; lavar por 
completo e passar todas as roupas dos leitos e 
demais repartições do hospital; manobrar 
máquinas de lavar para efetuar a lavagem; zelar 
pela guarda e conservação das ferramentas e 
materiais peculiares ao trabalho; manter sempre 
limpo o local de trabalho; executar outras 
atividades afins. 

40h R$ 998,00 

Médico 
Plantonista 
Hospitalar 

07 Curso Superior 
em Medicina e 
Registro no 
Conselho 
profissional 

Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever 
medicações; analisar e interpretar exames 
laboratoriais e radiográficos; conceder atestados 
de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos 
serviços de saúde; exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo 

24hr R$ 
6.000,00 

Médico 
Veterinário – Sec. 
Saúde 

02 Curso Superior 
em Medicina 
Veterinária e 
Registro no 
Conselho 
Profissional 

Proceder á profilaxia, diagnóstico e tratamento de 
doenças animais, realizando exames clínicos e de 
laboratório, para assegurar a sanidade individual 
e coletiva desses animais; elaborar e executar 
projetos que visem o aprimoramento da atividade 
agropecuária; promover a fiscalização sanitária 
nos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos produtos 
de origem animal; proceder ao controle de 
zoonoses, efetivando levantamentos de dados, 
avaliações epidemiológicas e programas, para 
possibilitar a profilaxia dessas doenças; participar 
da elaboração e coordenação de programas de 
combate e controle de vetores, roedores e raiva 
animal; realizar a observação de animais com 
suspeita de raiva (quarentena); controlar a 
apreensão de cães vadios e outros animais 
errantes; assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo da saúde publica; coordenar 
campanhas de vacinação animal; interagir com o 
setor de fiscalização da Prefeitura, no que tange a 
fiscalização sanitária; exercer outras atividades 
correlatas. 

30h R$ 
1.200,00 

Merendeira 
Escolar 

15 Ensino 
Fundamental II 
Concluído 

Preparar e distribuir a merenda escolar para os 
estudantes das escolas municipais; preparar 
alimentos para os postos de saúde e prédio da 
prefeitura; responsabilizar-se pelo estoque de 
merenda existente; manter limpas e conservadas 
as cozinhas e locais de armazenamentos e 
acondicionamentos de produtos alimentícios em 
perfeitas condições de higiene; seguir 
adequadamente as orientações do cardápio; 
exercer outras atividades correlatas determinadas 
pelo chefe imediato 

40h R$ 998,00 

Motorista – 
Secretaria de 
Educação 

10 Ensino 
Fundamental II 
concluído e 
Carteira 
Nacional de 

Dirigir veículos transportando cargas ou 
passageiros, conduzindo-os conforme 
necessidade do setor de trabalho, observando as 
normas de trânsito e operando os equipamentos 
inerentes ao veículo. 

40h R$ 998,00 
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Habilitação – 
categoria D. 

Motorista de 
Ambulância 

03 Ensino 
Fundamental II 
concluído e no 
mínimo 
Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
categoria D. 

Conduzir veículos de emergências, atender as 
demandas da secretaria de saúde municipal; ter: 
disposição pessoal; equilíbrio emocional e 
autocontrole; disposição para cumprir ações 
orientadas; capacidade de manter sigilo 
profissional; e capacidade de trabalho em equipe; 
observar as normas de trânsito e operar os 
equipamentos inerentes ao veículo conforme as 
exigências técnicas. Exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

40h R$ 998,00 

Motorista – 
Administração 
em geral 

05 Ensino 
Fundamental II 
concluído e no 
mínimo 
Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
categoria D. 

Dirigir veículos transportando cargas ou 
passageiros, conduzindo-os conforme 
necessidade do setor de trabalho, observando as 
normas de trânsito e operando os equipamentos 
inerentes ao veículo. 
 

40h R$ 998,00 

Nutricionista – 
Secretaria de 
Educação 

02 Curso Superior 
em Nutrição e 
Registro no 
Conselho 
Competente 

Planejar e orientar a alimentação nas escolas e 
hospitais do Município; elaborar programas de 
combate à subnutrição e corrigir hábitos 
alimentares da população carente; realizar 
pesquisa alimentar junto à comunidade; 
incentivar a utilização de produtos regionais no 
cardápio familiar; ajudar na definição e orientação 
da alimentação dos pacientes em hospitais; 
assessorar o Prefeito e o secretário de Saúde; 
exercer outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

40h R$ 
1.200,00 

Procurador 
Municipal 

01 Curso Superior 
em Direito, 
mínimo de 3 
(três) anos de 
prática jurídica 
e de inscrição 
na OAB. 

: Exercer as funções estratégicas de planejamento, 
orientação, coordenação, controle e revisão no 
âmbito de sua atuação, de modo a oferecer 
condições de tramitação mais rápida de processos 
na esfera administrativa e decisória; Propor, para 
aprovação do Chefe do Executivo, projetos, 
programas e planos de metas da Procuradoria 
Geral do Município; Estabelecer o Plano Anual de 
Trabalho da Pasta e as diretrizes para a Proposta 
Orçamentária do exercício seguinte; Elaborar a 
Proposta Orçamentária Anual do órgão, 
observadas as diretrizes e orientações 
governamentais; Ordenar as despesas da 
Procuradoria Geral do Município, podendo 
delegar tal atribuição, através de ato específico; 
Deliberar sobre assuntos da área administrativa e 
de gestão econômico-financeira no âmbito do 
órgão; Propor aos órgãos competentes a 
alienação de bens patrimoniais e de material 
inservível sob administração da Procuradoria 
Geral do Município; Assinar, com vistas à 
consecução dos objetivos do órgão e respeitada a 
legislação aplicável, convênios, contratos e 
demais ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras. Aprovar o Manual de 
Organização da Procuradoria Geral do Município. 
Representar o Município de Lagoa do Carro em 
juízo ou fora dele, cabendo-lhe, com 

30h R$ 
2.200,00 
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exclusividade, receber citações iniciais, 
notificações, comunicações e intimações de 
audiências e de sentenças, comunicações e 
intimações de audiências e de sentenças ou 
acórdãos proferidos nas ações ou processos em 
que o Município de Lagoa do Carro seja parte ou, 
de qualquer forma, interessado e naqueles em 
que a Procuradoria Geral do Município deva 
intervir; Prestar assistência ao Prefeito Municipal 
em qualquer assunto que envolva matéria 
jurídica; propor ao Prefeito, aos Secretários 
Municipais e aos titulares de entidades da 
Administração Indireta providências de natureza 
jurídico-administrativa reclamadas pelo interesse 
público, inclusive a declaração de nulidade ou a 
revogação de quaisquer atos administrativos, 
quando conflitantes com a legislação em vigor ou 
com a orientação normativa estabelecida; 
Recomendar ao Prefeito a argüição de 
inconstitucionalidade de lei ou de norma de efeito 
legiferante;  Autorizar a não-propositura e a 
desistência de ação, a não-interposição de 
recursos ou a desistência dos interpostos, bem 
como a não-execução de julgados em favor do 
Município de Lagoa do Carro, sempre que assim o 
reclame o interesse público ou quando tais 
medidas se mostrarem contra-indicadas ou 
infrutíferas;  Reconhecer a procedência de ação 
judicial movida contra o Município de Lagoa do 
Carro; Consentir o ajuste de transação ou acordo 
e a declaração de compromisso, quitação, 
renúncia ou confissão em qualquer ação em que o 
Município de Lagoa do Carro figure como parte; 
Orientar a defesa do Município de Lagoa do Carro 
e, sempre que for necessário, dos órgãos da 
Administração Indireta; Determinar a propositura 
de ações ou medidas necessárias para resguardar 
os interesses do Município de Lagoa do Carro e 
das entidades da Administração Indireta; Avocar, 
sempre que entender necessário ou que assim o 
exigir o interesse público, o exame de qualquer 
ato negocio ou processo administrativo 
envolvendo os órgãos das Administrações Direta e 
Indireta, assumindo a defesa do Município de 
Lagoa do Carro se entender conveniente e 
oportuno. Executar outras atividades compatíveis 
com o cargo 

Professor 
Educação Infantil 
– Do 1º ao 5º ano 

20 Ensino Médio 
na Modalidade 
Normal 
(Magistério) ou 
Superior em 
Pedagogia. (Em 
conformidade 
com o art. 62 
da Lei nº. 
13.415/2017 -  
LDBEN. 

Lecionar matérias que integram o currículo das 
séries iniciais, do 1º ao 5º anos, da Educação 
Infantil, transmitindo os conteúdos 
correspondentes e participando de atividades; 
participar de Capacitações; elaborar projetos e 
aulas, exercer outras atividades compatíveis com 
o cargo. 
 

30h R$ 
1.918,30 
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Professor Horista 10 Licenciatura 
Plena em suas 
áreas de 
atuação. 

Exercer a docência em classes da educação básica 
de 6º ao 9º anos das séries finais, do ensino médio 
e de atividades técnico-pedagógicas que dão 
diretamente suporte às atividades de ensino; 
planejar e ministrar aulas em turmas de educação 
infantil, de educação de jovens e adultos em 
disciplinas do currículo do ensino fundamental I; 
participar da elaboração e seleção do material 
didático utilizado em sala de aula; supervisionar a 
utilização de equipamentos de laboratório e salas-
ambiente; acompanhar e orientar o trabalho do 
estagiário; analisar dados referentes à 
recuperação, aprovação, reprovação e evasão de 
alunos; participar da elaboração, execução e 
avaliação da proposta administrativo-pedagógica 
da escola; coordenar as atividades de bibliotecas 
escolares; participar da elaboração, execução, 
acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino; coordenar, formular, executar e avaliar a 
política educacional; coordenar e supervisionar as 
atividades de suporte tecnológico; participar da 
elaboração e avaliação das propostas curriculares; 
participar, com todos os setores da escola, da 
gestão de aspectos administrativos e pedagógicos 
do estabelecimento de ensino; normatizar 
vivências curriculares e a vida escolar do aluno e, 
também, zelar pelo cumprimento da legislação 
escolar e educacional; planejar, executar e avaliar 
atividades de capacitação de pessoal da área de 
educação; produzir textos pedagógicos; participar 
da elaboração, acompanhamento e avaliação de 
planos, projetos, proposta, programas e políticas 
educacionais; participar na escolha do livro 
didático; articular atividades interescolares; emitir 
parecer técnico; participar de estudos e pesquisas 
da sua área de atuação; participar da promoção e 
coordenação de reuniões, encontros, seminários, 
cursos e outros eventos da área educacional e 
correlatas; executar outras atividades correlatas. 

150h R$ 12,78 

Psicólogo Clínico 
Ambulatorial 

02 Curso Superior 
em Psicologia e 
registro no 
Conselho de 
Classe 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento 
emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos, e instituições, com a finalidade 
de análise, tratamento, orientação e educação; 
diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando 
conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente(s) durante o processo de tratamento ou 
cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornado-os 
conscientes; desenvolver pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenar 
equipes e atividades da área e afins 

30h R$ 
1.200,00 

Recepcionista 
Hospitalar 

02 Ensino Médio 
completo 

Recepcionar o público externo; Atender 
diariamente todas as pessoas que procurarem as 
Secretarias e demais seções da municipalidade, 
encaminhando-as aos setores correspondentes; 
Realizar registro de controle de público e de 
visitantes, controlando o fluxo de pessoas 
encaminhadas aos setores; Receber e entregar à 

40h R$ 998,00 
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chefia imediata toda correspondência endereçada 
à Secretaria na qual estiver lotado; Atender e 
transferir para os setores as ligações telefônicas 
recebidas; efetuar ligações telefônicas, serviços 
de transmissão de fax e de reprodução de 
documentos (xérox), observando as instruções de 
sua chefia imediata; Organizar e acompanhar 
agendamento de auditórios e salas de reuniões, 
bem como de aparelhos de data show, de 
sonorização e similares, quando da realização de 
palestras e treinamentos da municipalidade; 
desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. Executa tarefas relacionadas com a 
natureza do cargo. 

Sanitarista 03 Curso Superior 
em: Medicina 
ou Enfermagem 
ou Medicina 
Veterinária ou 
Biologia e 
registro no 
Conselho 
Profissional 

Supervisionar, planejar, coordenar ou executar, 
em grau de maior complexidade, as ações de 
fiscalização e inspeção atinentes à área de 
fiscalização e inspeção de produtos de origem 
vegetal e animal; elaborar relatórios quantitativos 
e qualitativos sobre as atividades de inspeção 
sanitária e industrial, para subsidiar órgãos 
diversos; executar inspeção sanitária em carcaças, 
vísceras e miúdos de animais abatidos; coletar e 
encaminhar material suspeito a análise 
laboratorial; exigir o máximo de higiene das 
instalações e dos funcionários sob sua 
responsabilidade; emitir guias de intimação ou 
condenação de matérias-primas impróprias para 
consumo humano; orientar os funcionários e 
proprietários de estabelecimentos no 
cumprimento das normas estabelecidas por lei; 
programar e executar ações de fiscalização e 
inspeção sanitária animal, vegetal e 
agroindustrial, expedindo certificados e laudos e 
coletando materiais para análises diversas; 
proferir palestras em reuniões, exposições 
agropecuárias e outros eventos; manter o acervo 
de informações acerca do público beneficiário, 
atualizando cadastros existentes; treinar 
funcionários ou estagiários em tarefas 
compatíveis com o cargo, em colaboração com a 
área de recursos humanos; sugerir, à luz da 
experiência prática, mudanças nas leis para o 
aperfeiçoamento dos procedimentos e técnicas 
de operacionalização das agroindústrias; 
promover, constantemente, o intercâmbio 
técnico interinstitucional visando à atualização 
dos conhecimentos e à realização de trabalhos em 
parceria; executar inspeção sanitária nas fases de 
manipulação ou industrialização e transporte de 
alimentos derivados de leite, de carne e de 
vegetais, bem como o acondicionamento e 
comercialização desses produtos; registrar e 
tabular dados estatísticos referentes aos 
estabelecimentos inspecionados; receber e 
analisar guias de transporte, guias de inspeção 
sanitária e outros documentos sobre animais 
destinados ao abate; emitir guias sanitárias, guias 

30h R$ 
1.200,00 



 

                        Rua Antônio Francisco da Silva, 258 – Centro – Lagoa do Carro - PE 
               CEP: 55820-000-CNPJ:40.893.778/0001-91 

           Tel.: (81) 3621-8156/3621-8320 
         www.lagoadocarrope.com 

 

de transporte e outros documentos necessários 
ao acompanhamento da matéria-prima; 
responder por todas as atividades referentes à 
inspeção sanitária e industrial de 
estabelecimentos sob sua responsabilidade; 
realizar inspeção sanitária ante morte de animais 
destinados ao abate; coletar e encaminhar 
material suspeito a análise laboratorial; participar 
da elaboração de leis atinentes a sua área de 
responsabilidade; realizar perícia técnico-
sanitária; realizar outras atividades pertinentes ao 
cargo 

Servente 
Hospitalar 

03 Ensino 
Fundamental II 
concluído 

Execução de tarefas de limpeza e faxina nos 
diversos setores da secretaria de saúde, Hospital 
e outros; Varrer, lavar e arrumar corredores, 
pátios, consultórios, pisos, vidraças, 
equipamentos, máquinas e outros; Manter a 
limpeza das instalações sanitárias da Secretaria de 
Saúde e Hospital; Espanar móveis, limpar janelas, 
paredes, tapetes e capachos; 
 
Remover e transportar lixos e detritos; Raspar e 
encerar assoalhos; Lavar recipientes, frascos e 
demais utensílios; Transportar materiais, 
máquinas e equipamentos de qualquer natureza; 
Executar outras tarefas correlatas. 

40h R$ 998,00 

Técnico de 
Enfermagem 
Hospitalar 

07 Curso Técnico 
de Enfermagem 
e registro no 
Conselho 
competente. 

Realizar tarefas auxiliares nas unidades de 
assistência médica, preparar doentes para exames 
de diagnóstico; realizar curativos; aplicar injeções; 
medir pressão arterial; esterilizar ou supervisionar 
a esterilização de instrumentos; fazer controle de 
temperatura dos pacientes; revisar o 
preenchimento de fichas e laudos dos exames; 
solicitar a presença do médico quando necessário; 
exercer outras atividades compatíveis com o 
cargo 

40h R$ 998,00 

Técnico em 
Laboratório 
Ambulatorial 

01 Curso técnico 
em Laboratório. 

Preparar reagentes, peças e outros materiais 
utilizados em experimentos. Proceder à 
montagem de experimentos, reunido 
equipamentos e material de consumo em geral 
para serem utilizados em aulas experimentais e 
ensaios de pesquisa. Fazer coleta de amostras e 
dados em laboratórios ou em atividades de campo 
relativas a uma pesquisa. Proceder à análise de 
materiais em geral utilizando métodos físicos, 
químicos, físico-químicos e bioquímicos para se 
identificar qualitativo e quantitativamente os 
componentes desse material, utilizando 
metodologia prescrita. Proceder à limpeza e 
conservação de instalações, equipamentos e 
materiais dos laboratórios. proceder ao controle 
de estoque dos materiais de consumo dos 
laboratórios. Responsabilizar-se por pequenos 
depósitos e/ou almoxarifados dos setores que 
estejam alocados. Gerenciar o laboratório 
conjuntamente com o responsável pelo mesmo. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente 

40h R$ 998,00 
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organizacional. exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

 
 
 

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CONTEÚDOS  
 
NÍVEL MÉDIO 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
GUARDA MUNICIPAL; RECEPCIONISTA HOSPITALAR; TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR; TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
AMBULATORIAL; PROFESSOR ENSINO INFANTIL; PROFESSOR DE 1º AO 5º ANOS; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE 
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. 
 
1ª PARTE – PORTUGUES (15 QUESTÕES) 
Português Médio 
1. Ortografia oficial. 2. Acentuação gráfica. 3. Pontuação. 4. Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos 
de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. 5. Tipologia Textual. 6. 
Coesão e coerência. 7. Formação, classe e emprego de palavras. 8. Significação de palavras. 9. Coordenação e Subordinação. 
10. Concordância nominal e verbal. 11. Emprego do sinal indicativo de crase. 12. Regência Nominal e Verbal. 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL; 
Planejamento na Prática Educativa; metodologia e avaliação; metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem; 
relação educação e sociedade e a educação e a escola; Tendências pedagógicas na prática escolar; Currículo escolar: conceito, 
fundamentos e componentes; Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico; Educação Inclusiva: Diversidade na sala de 
aula; A construção do conhecimento; orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; atividades adequadas e 
utilização de jogos na aprendizagem; o processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; Papel do Professor; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; LEI Nº 13.146, DE 6 
DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
Construção da identidade do Educador infantil; Concepção de Criança, Infância e Creche; Compreensão do brincar; 
Compreensão acerca das atribuições do profissional de educação infantil; Ética na Educação; Plano Nacional de Educação; 
Referencias Curriculares Nacionais da Educação Infantil; Conceito de Crescimento e Desenvolvimento; Fases do 
Desenvolvimento da Criança; Fatores que influenciam no desenvolvimento da criança: biológico, social e ambiente familiar; 
Organização do espaço, tempo e do trabalho pedagógico;  
 
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO; 
Planejamento na Prática Educativa; metodologia e avaliação; metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem; 
relação educação e sociedade e a educação e a escola; Tendências pedagógicas na prática escolar; Currículo escolar: conceito, 
fundamentos e componentes; Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico; Educação Inclusiva: Diversidade na sala de 
aula; A construção do conhecimento; orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; atividades adequadas e 
utilização de jogos na aprendizagem; o processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; Papel do Professor; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; LEI Nº 13.146, DE 6 
DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);  
 
AGENTE DE COMBATE AS 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 
Diarreicas 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. 
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AGENTE COMUNITARIO 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. 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa do Carro, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SILVA 
Prefeita Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


