
 

SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

EDITAL 01/2017 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Quixelô, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

divulga a abertura de inscrições para a seleção de candidatos a Agentes Comunitários de Saúde 

de acorde com o Decreto Municipal de nº 43/2017, e nos termos da Lei Municipal 218/2015 

observando o seguinte: 

 

1. DAS VAGAS 

 

a) Área: Agente comunitário de saúde- ACS 

b) Vagas: 05 vagas  

c) Local:  

 02 ESF FAÉ – Madeira Cortada/Angicos II; 

 01 ESF MULUNGU -Sítio Garrota;  

 01 ESF ANTONICO – Vila Antonico;  

 01 ESF SEDE 1 – Sede. 

 d) Carga Horária: 08 horas diárias – 40 horas semanais 

 e) Cidade: Quixelô-CE 

 g) Duração: 06 meses podendo ser prorrogado por igual período 

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

Os candidatos interessados deverão possuir os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: 

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado 

b) Residir, comprovadamente, na área da abrangência escolhida para atuar, desde a data da 

publicação deste Edital; 

b) Haver concluído o ensino médio. 

c) Ter 18 anos completos, desde a data da publicação deste Edital 



 

3. INSCRIÇÕES:  

 

3.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e possíveis corrigidas ou aditivos, das quais 

não poderão alegar desconhecimento não havendo inscrição condicional ou fora de prazo 

estabelecido neste Edital. 

 

a. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo próprio candidato na Secretaria 

Municipal de Saúde de Quixelô, durante o período de 11 a 15 de Dezembro do ano de 2017 no 

endereço: RUA MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO S/N - QUIXELÔ/CE 

b. Somente será aceito o pedido de inscrição feito mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição que, durante o período de inscrição, estará disponível exclusivamente na secretaria 

municipal de saúde de Quixelô; 

c. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata e/ou apresentar documentos falsos ou 

inexatos terá a sua inscrição cancelada e serão declarados nulos, em qualquer época, todos os 

atos dela decorrentes. O pedido de inscrição e de responsabilidade exclusiva do candidato, bem 

como a exatidão dos dados cadastrais informados no formulário de inscrição. 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

a) Cópia de: RG e CPF; 

b) Certificação de Conclusão de ensino médio; 

c) Comprovante de Residência em nome do candidato e no caso de não estar em nome do 

candidato deverá está acompanhado de declaração reconhecida em cartório da pessoa que 

constar do comprovante, apresentando no ato da inscrição. 

 

5. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

 

5.1 Serão aplicadas 2 (duas) etapas, sendo: 

 

I – Uma composta por uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório; 

II – Uma composta de uma entrevista de caráter classificatório e eliminatório 

 



 

1a Etapa: Será aplicada uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com 

conteúdos de conhecimentos específicos. A prova objetiva será de múltipla escolha e 

constituídas de 20 (vinte) questões que apresentam, cada uma, 4 (quatro) opções de resposta 

(A, B, C e D), sendo apenas uma delas considerada correta, versando as citadas questões sobre 

as disciplinas constantes no conteúdo programático previsto no Anexo I deste Edital. 

 

A pontuação da prova será assim atribuída: 

 

Item Quantidade de  

Questões 

Pontuação/máxima Pontuação/mínima 

Questões 

Conhecimento específico 

20 20 pontos 12 pontos 

 

Serão considerados aprovados nesta etapa, os candidatos que acertarem no mínimo 60% 

(sessenta por cento) do conteúdo de conhecimentos específicos, o que corresponde a 12 (doze) 

questões certas. Estarão habilitados para a segunda etapa, os candidatos aprovados nesta 

etapa. 

 

2a Etapa: será realizada uma entrevista com os candidatados classificados na primeira etapa. 

 

5.2 As referidas etapas ocorrerão em prédios públicos do Município de Quixelô, que serão 

divulgados logo após o término das inscrições e conforme datas e horários estabelecidos no 

Anexo II deste edital. 

 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Examinadora do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/Ce, 07 de dezembro de 2017. 

 

 

Rilson Sousa de Andrade 

Secretario de Saúde 



 

ANEXO I 

EDITAL Nº01/2017 

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA, QUANTIDADE DE VAGAS, PRE-REQUISITOS, JORNADA DE 

TRABALHO SEMANAL E VENCIMENTOS BÁSICOS 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE – SECRETARIA DE SAUDE DE QUIXELÔ-CE 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA VAGAS PRÉ-REQUISITOS  

PARA CONTRATAÇÃO 

JORNADA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

MADEIRA CORTADA 

(Madeira Cortada/Pintado) 

01 Candidatos que 

residirem na área da 

comunidade em que 

vai atuar desde a data 

da publicação deste 

edital, que tenham 

concluído o ensino 

médio e ter atendido 

todas as exigências 

previstas neste Edital. 

 

 

 

40 h 

 

 

 

R$ 1.014,00 

ANGICOS II  

(Angicos II/Santa Maria) 

01 

GARROTA 

(Garrota/Carnaubinha Camilos 

01 

ANTONICO 

 (Vila do Antonico) 

01 

SEDE 1 

(Avenida Perimentral/ Manoel 

Justino/Trancredo Neves/Vila 

Trapia) 

01 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

EDITAL Nº 01/2017 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Publicação do edital 08/12/17 

Período de inscrições 11 a 15/12/2017 

Divulgação da lista de inscrição dos 

candidatos deferidos e dos locais de 

realização da 1ª etapa 

03/01/2018 

Realização - 1ª etapa 07/01/2018 

Horário: 8:00 horas. 

Resultado - 1º etapa 10/01/2018 

 

Recursos - 1º etapa 11 e 12/01/2018 

Resultado dos recursos e Divulgação dos 

selecionados para a 2ª etapa com data, hora 

e local das entrevistas 

17/01/2018 

Realização 2ª etapa 23 e 24/01/2018 

Horário: 8:00 horas. 

Divulgação do resultado final 26/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

EDITAL Nº 01/2017 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

 

O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 

Endemias, nos termos Lei Federal Nº 11.350 de 5 de outubro de 2006, dar-se-á exclusivamente 

no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade 

dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da 

administração direta, autárquica ou fundacional. O Agente Comunitário de Saúde tem como 

atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 

ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. São consideradas atividades do 

Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: 

 

 Estimular continuadamente a organização comunitária, participando de reuniões e 

discussões sobre temas relativos à melhoria da qualidade de vida da população, 

visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde do 

Município; 

 Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibilidades, necessidades e 

dinâmica Social da comunidade e orientando-a quanto a utilização adequada dos 

serviços de saúde; 

 Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância 

epidemiológica e Óbitos ocorridos, assim como identificar cadastro das famílias de sua 

área de abrangência e todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos, através de visitas 

domiciliares; 

 Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e associações da comunidade; 



 

 Executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde tais 

como: acompanhamento a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil, 

incentivo ao aleitamento materno, garantia do cumprimento do calendário de 

vacinação que se fizerem necessárias ao controle de doenças diarréicas, infecções 

respiratórias agudas, alternativas alimentares utilização de medicina popular, 

promoções de ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em 

saúde; 

 Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

EDITAL Nº 01/2017 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente – artigos 7º a 14,19 a 32, 86 a 89; Normas e Diretrizes 

do Programa de Saúde da Família–P.S.F; Aleitamento Materno; Calendário de Vacinação: 

criança, adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a 

alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos 

anticoncepcionais" - Ministério da Saúde; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Educação 

permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 

de outubro de 2003; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei11.350 de 05/10/2006; 

Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do Sistema 

Único de Saúde – SUS; Meio ambiente; Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, 

Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde – P.A.C.S.; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de 

trabalho; Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002 – Atividades do ACS á orientação às 

famílias e á comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção e 

Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS – Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia 

Prático do Programa Saúde da Família”– Ministério da Saúde; Trabalho em Equipe; Visitas 

Domiciliares; Como proceder em casos de doenças contagiosas; Planejamento local de 

atividades; PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 (Política Nacional de 

Atenção Básica); Lei 12.994 de 17 de junho de 2014. 


