ERRATA 02/2019
Processo Seletivo Público – Pintadas
A Suprema Concursos, no uso de suas atribuições, retifica o Edital 02/2019.

ONDE SE LÊ:
AGENTE DE ENDEMIAS: Saúde pública e saneamento básico; Endemias e
epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: a) Dengue b)
Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose; Prevenção primária das
endemias acima citadas; Classificação dos agentes transmissores e causadores
das endemias acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias
acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde;
Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e
preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental
e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social.
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade
na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de
aprender e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua relação com
processos educativos. Noções de ética e cidadania.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Saúde pública e saneamento básico;
Endemias e epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: a) Dengue b)
Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose; Prevenção primária das
endemias acima citadas; Classificação dos agentes transmissores e causadores
das endemias acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias
acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde;
Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e
preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental
e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social.
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade
na gestão do SUS. As atribuições do agente comunitário de saúde. A
participação do agente comunitário de saúde a grupos específicos. Promoção da
saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação
popular Cultura popular e sua relação com processos educativos. Pessoas
portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de
inclusão social e direitos legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e
do idoso. Estatuto da criança e do adolescente e do idoso. Noções de ética e
cidadania.
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LEIA-SE:
AGENTE DE ENDEMIAS: Saúde pública e saneamento básico; Endemias e
epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: a) Dengue b)
Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose; Prevenção primária das
endemias acima citadas; Classificação dos agentes transmissores e causadores
das endemias acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias
acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde;
Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e
preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental
e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social.
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade
na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de
aprender e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua relação com
processos educativos. Noções de ética e cidadania.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Saúde como dever do estado. Saúde
como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a
participação da comunidade na gestão do SUS. As atribuições do agente
comunitário de saúde. A participação do agente comunitário de saúde a grupos
específicos. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e
ensinar em educação popular Cultura popular e sua relação com processos
educativos. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem,
medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais. Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso. Estatuto da criança e do adolescente e do
idoso. Noções de ética e cidadania.
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