
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL Nº  02 /2015 

O requisito mínimo exigido para inscrição, o vencimento inicial do cargo, a carga 
horária semanal, a atribuição do cargo e a taxa de inscrição, são os estabelecidos 
na Tabela I, a seguir: 

LEGENDA DA TABELA I: 

(*) Os requisitos mínimos exigidos para inscrição serão comprovados por ocasião da matrícula para 
início do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, bem como para a convocação, que 
antecede a nomeação. 

(**) O candidato deverá residir na área de abrangência da USF ou USA ou UBS, em que for se 
inscrever, desde a data da publicação do edital do Concurso Público e se vier a mudar de 
endereço de domicílio, após a sua nomeação, deverá comunicar imediatamente o novo endereço à 
Secretaria de Saúde do Município de Santana de Parnaíba. 

(***) Incluso o adicional de insalubridade previsto para o cargo. 

(****) A jornada de trabalho será cumprida em escala fixa de 40 horas semanais ou em turnos de 
revezamento 12x36, (diurno ou noturno) de acordo com as necessidades do setor. 

TABELA I 

REQUISITOS / VENCIMENTO / CARGA HORÁRIA / DESCRIÇÃO DO CARGO / TAXA DE INSCRIÇÃO 

(*) REQUISITOS 
MÍNIMOS 
EXIGIDOS 

VENCIMENTO 
INICIAL / CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

1. (**) Residir na 

área de Abrangência 
da USF/USA/UBS, 
em que atuar, desde 
a data da 
publicação do 
edital do Concurso 
Público; 

2. Haver concluído, 

com 
aproveitamento, 
curso introdutório de 
formação inicial e 
continuada; e 

3. Haver concluído o 

Ensino 
Fundamental. 

(***) R$1.096,65 

(****) 40h 

Desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da 
saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão; Realizar o 
cadastramento das famílias; atualizando as fichas de cadastramento 
dos componentes das famílias; Participar na realização do diagnóstico 
demográfico e na definição do perfil sócioeconômico da comunidade, 
na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na 
realização do levantamento das condições de saneamento básico e 
realização do mapeamento da sua área de abrangência; Realizar o 
acompanhamento das micro-áreas de risco; Participar da 
programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos 
domicílios que apresentam situações de maior risco e/ou 
vulnerabilidade; Acompanhar o desenvolvimento das crianças de 0 a 
5 anos; Executar ações de vigilância de crianças menores de 01 ano 
consideradas em situação de risco; Identificar, monitorar e encaminhar 
gestantes às Unidades de Saúde de referência; Promover a 
imunização de rotina de crianças e gestantes; Orientar as pessoas, 
famílias e outros grupos sociais do seu micro-território sobre as ações 
desenvolvidas pelo Sistema de Saúde, pela Unidade Básica e sua 
equipe de referência, quanto a fluxos, protocolos, normas e rotinas; 
Conhecer e manusear o sistema de informação local, contribuir para o 
seu funcionamento adequado, alimentando-o com os dados 
pertinentes ao seu trabalho; Participar do planejamento, execução e 
avaliação de ações da sua equipe de referência e da sua Unidade de 
Saúde; Estimular a participação comunitária para ações que visem a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade e manejar o prontuário 
familiar com sigilo e ética profissional, para coletar dados necessários 
ao seu trabalho e realizar anotações necessárias à integração do seu 
trabalho com o dos outros membros da equipe. 

R$ 26,00 

 


