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ANEXO II 
EMPREGO PÚBLICO, VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO E 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 
Nº. de Vagas:  674 (seiscentas e setenta e quatro) para ampla concorrência  

 36 (trinta e seis) para Portadores de Deficiência - distribuídas por Distrito Sanitário e Equipe de               
Saúde da Família, conforme Anexo III 

Requisitos a serem comprovados no ato da contratação: 
                      -  Ensino Fundamental Completo  

  - Residir desde a data da publicação do Edital, na área de abrangência do Distrito Sanitário e         
Equipe de Saúde da Família para a qual pretende concorrer (inciso I do art. 9º da Lei 
Complementar nº 207/10)  

  - Ter reconhecida idoneidade moral, comprovada por Atestado de bons antecedentes e Certidão 
Negativa do Cartório Distribuidor Criminal da Comarca do domicílio do candidato a serem obtidos 
respectivamente nas Secretarias de Segurança Pública, e Justiça Federal e Estadual 

Carga Horária: 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com escala a ser definida pela 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
Vencimento – (referência janeiro de 2012): R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) 
 
NOTA: Além do vencimento acima discriminado, definido pela Lei Complementar nº. 207/10, alterada pela Lei nº. 
9.047/11, o Agente Comunitário de Saúde no efetivo desempenho das atribuições desse emprego público poderá 
perceber Adicional por Produtividade de Campo em razão de seu desempenho (Variável de 0 a R$300,00),  
conforme o estabelecido na Lei Complementar nº. 223, de 29 de dezembro de 2011. 
 
Descrição das Atribuições e Atividades do Emprego: 
● 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; 
 ● Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; 
 ● Promover ações de educação para saúde individual e coletiva; 
 ● Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos à saúde; 
● Promover a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
 ● Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; 
 ● Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida; 
 ● Atuar de acordo com as normas e diretrizes do PSF; 
 ● Realizar obrigatoriamente uma visita domiciliar/mês a todas as famílias de sua área de abrangência; 
 ● Integrar a equipe de saúde da família, participando de todas as atividades de diagnóstico, planejamento e 
avaliação das ações individuais e coletivas, visando a proteção e promoção da saúde da comunidade; 
 ● Estimular junto com os demais membros da equipe a participação popular no sentido de que a comunidade 
amplie a sua consciência sobre os problemas de saúde e seus determinantes, visando a sua superação; 
 ● Identificar situações de risco individual e coletivo, e desenvolver ações de vigilância com vistas à redução da 
morbimortalidade e ao controle das doenças; 
  ● Participar ativamente das ações de educação continuada e dos cursos de capacitação profissional, visando o 
desenvolvimento do seu papel profissional e como agente de mudanças; 
 ● Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência e atualizar periodicamente os dados sobre 
nascimentos, óbitos e doenças; 
 ● Registrar corretamente as ações desenvolvidas e as informações colhidas na comunidade alimentando os 
sistemas de informação em saúde (SAI/SUS e SIAB); 
 ● Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento das situações de risco; 
 ● Comunicar a equipe, notificar as doenças e participar das ações de vigilância epidemiológica e sanitária; 
 ● Estimular ações de saneamento e melhoria do meio ambiente na sua área de atuação; 
 ● Desenvolver ações básicas de saúde pertinentes à sua função tais como: incentivo ao aleitamento materno, 
acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, verificação das carteiras e vacinação, orientação de 
gestantes e nutrizes, uso de sais de reidratação oral; 
 ● Ser ético em todos os serviços prestados a comunidade, não divulgando informações recebidas durante os 
trabalhos; 
 ● Participar e envolver-se no processo de humanização e acolhimento da UABSF.  
 


