Prefeitura de Boca do Acre/AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE - AMAZONAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL
3ª RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 2/2015 – DE ABERTURA DE CONCURSO
Antônio Iran de Souza Lima, Prefeito municipal de Boca do Acre – AM, no uso de suas atribuições,
torna publico a realização de concurso público para provimento de vagas em cargos do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Boca do Acre-AM. Mediante as condições estabelecidas
neste Edital. Torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir
elencadas:
1. No item ANEXO I – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES - ONDE SE LÊ:

BACHAREL
COLETIVA
FAMÍLIA)

EM
SAÚDE Desempenham atividades técnicas de enfermagem na área de
(SAÚDE
DA saúde ocupacional, em conformidade com as boas práticas,
normas e procedimentos de biossegurança.

LER-SE-Á:

BACHAREL
COLETIVA
FAMÍLIA)

Atuar nos sistemas e serviços de saúde desenvolvendo ações de
planejamento, programação físico-financeira, gestão e avaliação
de serviços e ações de vigilância à saúde objetivando a
promoção, prevenção, controle e erradicação de doenças ou
EM
SAÚDE agravos; utilizar as técnicas e os conhecimentos para intervir
(SAÚDE
DA nos problemas e situações relacionados à saúde da população
em geral ou de determinado grupo, processo de construção de
políticas, planejamento, programação, controle e avaliação de
sistemas e serviços de saúde; realizar pesquisas; fazer
auditorias; propor e avaliar as práticas realizadas nos serviços e
unidades de saúde; e exercer outras atividades correlatas.

2. No item ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ONDE SE LÊ:

BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA (SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde e Promoção, Educação e Vigilância da Saúde; Promoção
da saúde: identificação, análise e intervenção nos determinantes do processo de saúde doença e de
qualidade de vida; na análise e co-produção cultural, artística e educativa, correlatas ao campo da
Saúde Coletiva; no desenvolvimento de tecnologias de acolhimento, cuidado, educação e cultura em
saúde. Proteção da saúde: identificação, análise e intervenção sobre aspectos geradores de
desigualdades, riscos, vulnerabilidades e desgastes; na gestão de (sub) sistemas e prestação de serviços
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de vigilância (Epidemiológica, Sanitária, Ambiental - incluídos os ambientes de trabalho), de controle
de doenças e de redução de danos. Recuperação da saúde: análise institucional e gestão de processos e
práticas de cuidado, da clínica, de serviços e programas assistenciais e de reabilitação, de sistemas e
serviços de apoio (diagnóstico, terapêutico etc.). Conhecimentos de Epidemiologia; Ciências Sociais
em Saúde; Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde; Avaliação em Saúde e a formação
complementar a partir de nucleações intersetoriais (Promoção da Saúde, Saúde Ambiental, Saúde da
Família, Saúde Mental etc.) Planejamento Institucional, formulação de estratégias institucionais e
programáticas. Apoio matricial para equipes de Saúde; Gestão governamental, de sistemas e de
serviços públicos. Gestão institucional não-governamental; Análise, organização e gestão de processos
e práticas de trabalho. Coordenação e/ou gerência de projetos, programas, operações, campanhas e
outras modalidades logísticas. Supervisão, monitoramento e/ou auditoria de projetos, programas e
outras atividades institucionais. Análise institucional, de situação de saúde, de determinantes do
processo saúde/doença. Controle de doenças, Vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental
(incluídos os ambientes de trabalho). Avaliação de sistemas, serviços e programas. Educação
permanente em sistemas institucionalizados de ação e serviços. Análise e promoção cultural em saúde
e educação. Educação popular em Saúde.
LER-SE-Á:
BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA (SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Noções de epidemiologia e vigilância em saúde: diagnóstico local de Saúde. Medidas da Saúde
Coletiva. Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Epidemiologia
aplicada a serviços de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Indicadores de Saúde. Indicadores do
Pacto pela Saúde e pela vida. Atenção primária à Saúde e Vigilância em Saúde. Sistemas Nacionais de
Saúde: modelos assistenciais. SUS: histórico, desenvolvimento e legislação. Princípios básicos do
SUS. A Saúde Suplementar no Brasil. O papel regulador do estado no Sistema de Saúde Suplementar.
O campo da saúde suplementar no Brasil. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e seus
atributos. Vigilância Epidemiológica e Saúde Suplementar. Gestão em saúde: administração, análise de
realidade de Saúde, processo de decisão e formulação de políticas. Características dos modelos e
métodos de gestão adotados em instituições de Saúde. Controle social da gestão em Saúde. Gestão em
Saúde, no contexto brasileiro e internacional, com especial referência à gestão de serviços públicos e
privados, assim como de organizações do setor de Saúde Supletiva. Gestão hospitalar. Planejamento e
programação de saúde: planejamento e gestão de sistemas e serviços de Saúde. Conceitos, métodos e
tecnologias de planejamento e gestão em Saúde. Diferentes modelos de planejamento: normativo e
estratégico. Métodos, técnicas e parâmetros de programação. Programação e orçamentação operativa.
Processo de elaboração e condução de planos de ação, a partir da aplicação de métodos e técnicas de
processamento de problemas. Acompanhamento e avaliação das ações e serviços de Saúde.
INCLUI-SE NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O ASSUNTO:
“PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS”
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990- Política de saúde: princípios, diretrizes e organização
do Sistema Único de Saúde, o SUS na constituição federal, participação e controle social: Lei nº
8.142/1990, Conselhos de Saúde, Lei Complementar 141/2012;
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Portaria n. 399, de 22 de fevereiro de 2006 - Pacto pela Saúde 2006; Portaria n. 699, de 30 de março de
2006 - Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão; Portaria n.1097, de
22 de maio de 2006 - Define que o processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em
Saúde seja um processo instituído no âmbito do SUS; Portaria n. 3.085, de 1° de dezembro de 2006 Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS;
Portaria n. 3.252, de 22 de dezembro de 2009 - Aprova as diretrizes para execução e financiamento das
ações de vigilância em saúde pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Portaria n. 161, de 21
de janeiro de 2010 - Estabelece o Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP.
NOAS-SUS 01/2002, níveis progressivos de assistência à saúde, direitos dos usuários do SUS, Ações e
programas do SUS, Decreto nº 7.508 de 26 de junho de 2011;
LEI No 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001, Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Portaria MS nº
336-02 - Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II.
PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os demais itens do citado Edital permanecem inalterados.
 As informações decorrentes de todas as fases do Concurso Público poderão ser obtidas via
internet através do endereço www.institutoabare-ete.com.br.
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