PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA
CNPJ-18.306.654/0001-03

ERRATA
Retificação nº. 002 do Edital de Processo Seletivo nº. 001/2019.

Onde se lê:
As inscrições serão feitas no período de 06 de março a 12 março de 2019, no
horário das 09:00h as 16:00 horas, através do preenchimento, PELO CANDIDATO
ou mediante procuração com poderes específicos, da Ficha de Inscrição (modelo
anexo).
Leia-se:
As inscrições serão feitas no período de 06 de março a 15 março de 2019, no
horário das 09:00h as 16:00 horas, através do preenchimento, PELO CANDIDATO
ou mediante procuração com poderes específicos, da Ficha de Inscrição (modelo
anexo).
Onde se lê:
A prova abordará aspectos relacionados com a aptidão para o exercício das funções,
objeto do processo de seleção e será aplicada no dia 16 de março de 2019 às 13:00
horas na Escola Municipal São Simão, devendo o candidato observar o previsto no
item anterior.
Leia-se:
A prova abordará aspectos relacionados com a aptidão para o exercício das funções,
objeto do processo de seleção e será aplicada no dia 23 de março de 2019 às 13:00
horas na Escola Municipal São Simão, devendo o candidato observar o previsto no
item anterior.
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Onde se lê:

SALÁRIOS /
FUNÇÃO

VAGAS

REQUISITOS

CARGA

BOLSA

HORÁRIA

AUXÍLIO
ESTÁGIO

Professor de apoio educacional
para atuar na modalidade de
educação especial do infantil

Formação Superior Licenciatura
01

superior

ao 5° ano
Assistente Social

01

Estagiário – área de Direito

01

Estagiário – área de
Administração
Estagiário – área de Pedagogia

Estagiário - área de Educação
Física

plena em pedagogia ou normal

20 horas

Social

semanais

Estudante regularmente cursando o

30 horas

curso superior na área de Direito

semanais

técnico ou superior na área de
Administração

01*

Matemática (6º ao 9º ano)
Estagiário – área de Farmácia
Estagiário – área de Técnico
em Enfermagem

01

01

01

semanais
30 horas

partir do 2º período em Pedagogia.

semanais

curso superior na área de Educação
Física

Estagiário - área de

30 horas

Estudante regularmente cursando a

Estudante regularmente cursando o
01

semanais

Formação Superior em Assistente

Estudante regularmente cursando o
02

24 horas

30 horas
semanais

Estudante regularmente cursando o

30 horas

curso superior na área de Matemática

semanais

Estudante regulamente cursando o

30 horas

curso superior na área de Farmácia

semanais

Estudante regularmente cursando o

30 horas

técnico na área de enfermagem.

semanais

R$ 1.538,17

R$ 1.500,00

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

* Vaga destinada a portador de deficiência física, observado as disposições do item 5
deste Edital.
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Leia-se:

SALÁRIOS /
FUNÇÃO

VAGAS

REQUISITOS

CARGA

BOLSA

HORÁRIA

AUXÍLIO
ESTÁGIO

Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

01

Professor de apoio educacional
para atuar na modalidade de
educação especial do infantil

01

zona urbana

semanais

plena em pedagogia ou normal
superior

Assistente Social

01

Estagiário – área de Direito

01

Estagiário – área de

Contábeis e/ou Gestão

40 horas

Formação Superior Licenciatura

ao 5° ano

Administração; Ciências

Ensino médio completo e morar na

24 horas
semanais

Formação Superior em Assistente

20 horas

Social

semanais

Estudante regularmente cursando o

30 horas

curso superior na área de Direito

semanais

R$ 1.250,00

R$ 1.538,17

R$ 1.500,00

R$ 715,64

Estudante regularmente cursando o
02

Financeira

técnico ou superior na área de

30 horas

Administração; Ciência Contábeis

semanais

R$ 715,64

e/ou Gestão Financeira

Estagiário – área de Pedagogia

Estagiário - área de Educação
Física

01*

Estudante regularmente cursando a

30 horas

partir do 2º período em Pedagogia.

semanais

Estudante regularmente cursando o
01

curso superior na área de Educação
Física

Estagiário - área de
Matemática (6º ao 9º ano)
Estagiário – área de Farmácia
Estagiário – área de Técnico
ou Superior em Enfermagem

01

01

semanais

Estudante regularmente cursando o

30 horas

curso superior na área de Matemática

semanais

Estudante regulamente cursando o

30 horas

curso superior na área de Farmácia

semanais

Estudante regularmente cursando o
01

30 horas

técnico ou superior na área de
enfermagem.

30 horas
semanais

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

R$ 715,64

* Vaga destinada a portador de deficiência física, observado as disposições do item 5
deste Edital.
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Acrescenta as atribuições da função de Agente Comunitário de Saúde (ACS), no
ANEXO III – ATRIBUIÇÕES do Edital 001/2019.
a) realizar mapeamento de sua área;
b) cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
c) identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
d) identificar áreas de risco;
e) orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário;
f) realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias
da Atenção Básica;
g) realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as
famílias de sua área;
h) estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;
i) desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da
saúde e na prevenção de doenças;
j) promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;
k) traduzir para os demais membros da equipe a dinâmica social da comunidade,
suas necessidades, potencialidades e limites;
l) identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser
potencializados pela equipe.
m) avisar previamente consultas, exames e informes importantes e agendados pela
Secretaria Municipal de Saúde.

Onde se lê:
LÍNGUA PORTUGUESA – PARA TODOS OS ESTAGIÁRIOS:
Leia-se:
LÍNGUA PORTUGUESA – PARA TODOS OS ESTAGIÁRIOS E AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
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Acrescenta CONHECIMENTOS ESPECIFICOS para a função de Agente
Comunitário de Saúde (ACS), no Anexo IV – Conteúdo Programático do Edital
001/2019.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS): Processo saúde-doença e seus
determinantes/condicionantes; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a
Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da área/região/município de
atuação; Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; Interpretação
demográfica; Conceito de territorialização e área de abrangência; Indicadores
epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva;
Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização
do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade; Condições de risco
social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios,
analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica; Promoção da saúde:
conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos
existentes para o enfrentamento dos problemas; Saúde da criança, do adolescente, da
mulher, do adulto e do idoso; Estatuto da criança e do adolescente e do idoso;
Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares; Pessoas
portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão
sociais e direito legais; Noções de ética e cidadania; Hipertensão, diabetes, gestante,
saúde da criança, preventivo do câncer de colo do uterino e mama, hanseníase,
tuberculose, sistemas de informações utilizados pela equipe saúde da família, histórico
do PSF, calendário básico de vacinação infantil e gestante, puericultura, fichas
utilizadas pelo ACS, programa viva vida, legislações 648/2006 e Lei 11.350/2006.
Sugestões Bibliográficas: Brasília - Ministério da Saúde. Guia Prático do Agente
Comunitário de saúde/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica, 2009. - BRASIL. Ministério da Saúde. O trabalho do
Agente Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F.
Comunicação e Educação em Saúde) - Lei nº 8.080, de 19/09/1990: Sistema Único de
Saúde (SUS)

Publique-se
Japaraíba/ MG, 07/ 03/ 2019.

Roberto Emílio Lopes
Prefeito do Município de Japaraíba
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