CONCURSO PÚBLICO 001/2017
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI torna público aos interessados a Primeira Retificação do Edital de
Abertura do Concurso Público 001/2017
Art. 1º Fica retificado o conteúdo programático para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde.
Art. 2º Onde se lê: Conhecimento Específico: Seres vivos de importância sanitária e seu controle: vírus, bactérias,
algas, fungos, protozoários, vermes, artrópodes, roedores. Problemas de saúde pública: causas, consequências, soluções.
Hidrologia: ciclo hidrológico, caracterização da água, uso múltiplo da água, qualidade da água, sistema de abastecimento
de água. Sistema de esgoto e limpeza pública: sistema de esgoto, resíduos sólidos. Controle de qualidade ambiental:
poluição, impacto ambiental, ecossistema, ecologia. Etiologia, ciclo de transmissão, prevenção e controle das seguintes
doenças: raiva, dengue, malária, doença de chagas, leptospirose, esquistossomose. Noções básicas de Saneamento
Ambiental e Epidemiológica. Noções básicas de saneamento básico. 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. Planejamento familiar, Gestação, Pré-Natal. Direitos da Criança,
Amamentação, Violência Doméstica e na Criança.
Art. 3º Leia-se: Conhecimento Específico: Seres vivos de importância sanitária e seu controle: vírus, bactérias,
algas, fungos, protozoários, vermes, artrópodes, roedores. Problemas de saúde pública: causas, consequências, soluções.
Hidrologia: ciclo hidrológico, caracterização da água, uso múltiplo da água, qualidade da água, sistema de abastecimento
de água. Sistema de esgoto e limpeza pública: sistema de esgoto, resíduos sólidos. Controle de qualidade ambiental:
poluição, impacto ambiental, ecossistema, ecologia. Etiologia, ciclo de transmissão, prevenção e controle das seguintes
doenças: raiva, dengue, malária, doença de chagas, leptospirose, esquistossomose. Noções básicas de Saneamento
Ambiental e Epidemiológica. Noções básicas de saneamento básico. 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. Planejamento familiar, Gestação, Pré-Natal. Direitos da Criança,
Amamentação, Violência Doméstica e na Criança. Os princípios e diretrizes do SUS; a Política Nacional da Atenção Básica.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Tupãssi, 20 de dezembro de 2017.
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