ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS
Edital de Concurso Público nº 01/2018
Termo aditivo nº 1
O Senhor Ronaldo Domingos Loss, Prefeito Municipal de Rio das Antas, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 01/2018, conforme abaixo disposto.
PRIMEIRO- ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE
ATENDIMENTO EM RIO DAS ANTAS
No item 1.2 altera-se o horário de funcionamento do Posto de Atendimento em Rio das Antas
que passa a ser:
Horário de funcionamento: Nos dias úteis, das 8h às 12h e das 13h30 min.
às17h.
No último dia de inscrição o atendimento será encerrado às16 h.
SEGUNDOINCLUSÃO
DAS
ATRIBUIÇÕES
EPIDEMIOLÓGICO E SANITARISTA•

DO

CARGO

VIGILANTE

No Anexo 2, incluem-se as Atribuições do cargo Vigilante Epidemiológico e Sanitarista:
ATRIBUIÇÕES
VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO E SANITARISTA•
Contribuir com a saúde da população de Rio das Antas, evitando a
proliferação do AedesAegypti e a contaminação dos munícipes pelo vírus da
dengue através da delimitação de foco e ação imediata à detecção da presença
do vírus em uma determinada área do Município.• Prestar orientações aos
munícipes quanto aos cuidados e procedimentos para evitar à proliferação do
Aedes Aegypti.• Detectar a presença precoce de infestações importadas do
Aedes Aegypti, bem como garantir que não aconteça a reincidência do vírus
em áreas do Município, através de inspeções em armadilhas e depósitos que
possam acumular água, a fim de buscar amostras de espécies.• Atuar na
aplicação de produtos químicos ou biológicos em locais que possam acumular
água e não seja possível a eliminação ou cobertura.• Realizar atividades de
laboratório como a análise microscópica das espécies coletadas nas atividades
externas do programa.• Manter a atualização das informações, possibilitando a
programação, manutenção e/ou implantação de atividades, realizando o
reconhecimento geográfico da área urbana do Município, em como
identificando e registrando todas as coleções hídricas.• Registrar as atividades
realizadas em formulários próprios, capturando e acondicionando em
recipiente as amostras de espécies encontradas no trabalho de campo.•
Consolidar as informações contidas nos boletins das atividades e no resumo de
reconhecimento geográfico em sistema informatizado.• Prestar auxílio no

monitoramento e prevenção de outras doenças como raiva, leptospirose, febre
amarela, Leishmaniose, Febre Maculosa, dentre outras. Atuar em atividades
de educação através e palestras, panfletagem, abordando assuntos de
prevenção de zoonoses junto à população.• Preservar a saúde pública,
realizando inspeções a estabelecimentos municipais:- Fiscalizando o
cumprimento das normas vigentes aos estabelecimentos comerciais,
industriais, prestadores de serviços, bem como negócios eventuais e
ambulantes;- Intimando, notificando e quando necessário, autuando os
infratores das obrigações sanitárias de postura e das demais normas
municipais;- Promovendo a apreensão de produtos para consumo da
população quando necessário.• Avaliar estabelecimentos e elaborar alvará
sanitário, a fim de permitir ou bloquear o funcionamento destes
estabelecimentos, com proteção máxima a saúde pública.• Realizar autos de
intimação, visando obter cobranças a irregularidades encontradas conforme
determina a legislação sanitária.• Preservar o meio ambiente, evitando
poluições, por meio da avaliação de projetos sanitários, conforme
determinações da legislação sanitária.• Realizar coletas para análises,
garantindo que a população receba água de qualidade.• Manter o histórico dos
trabalhos desenvolvidos, efetuando o registro das atividades desenvolvidas em
campo.• Disseminar de forma educativa maneiras para manter a segurança e
preservar a saúde pública dos munícipes de Rio das Antas, prestando
orientações à população.

TERCEIRO- INCLUSÃO DO PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS PARA O CARGO VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO E SANITARISTA•
No Anexo 1 inclui- se nos Programas das Provas para os cargos com exigência de curso
superior, o programa da prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Vigilante
Epidemiológico e Sanitarista.
PROGRAMA
VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO E SANITARISTA•
A Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e
Climatologia. Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos
ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global
e Mecanismos de desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e
tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e
da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea.
Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea.
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Política Nacional de
Educação Ambiental. Noções de saúde pública e saneamento básico. Sistema de notificação e
de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e
controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde. Características, agentes
transmissores, prevenção e combate da dengue, chikungunya, zika e febre amarela,
tuberculose, leptospirose; gripe, salmoneloses, febre maculosa. Coleta, transporte e análise de
amostras. Lei n° 1.969, de 18 de julho de 2017 e suas alterações. Dispõe sobre a constituição do
serviço de inspeção e de fiscalização sanitária no município de rio das antas e os procedimentos
de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá
outras providências.

Rio das Antas, 11 de julho de 2018.

