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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 05/2020 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA 

SAÚDE.  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF 

 
 

1º TERMO DE ALTERAÇÃO AO EDITAL Nº 05/2020 
 
 

          O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores 
Municipais de Santana do Deserto, Lei Municipal nº 575/95 e Lei Municipal nº 
1.042/17, e nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, retifica e 
fica modificado o item 6 (carga horária), Anexo I e Anexo II, que passam a 
ser: 

 
 

6 -  Carga Horária 
 

 Auxiliar de Enfermagem - 40 (quarenta) horas semanais; 

 
 
Anexo I 
 
Atribuições 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF 

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com 
ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas. Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais 
comuns às quais aquela população está exposta. Elaborar, com a participação 
da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde 
e fatores que colocam em risco a saúde. Executar, de acordo com a 
qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida. Valorizar a 
relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, 
de afeto, de respeito. Realizar visitas domiciliares de acordo com o 
planejamento. Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 
Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de 
referência e contra referência para os casos de maior complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar. Prestar assistência integral à população 
adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada. 
Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 
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Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos 
problemas identificados. Fomentar a participação popular, discutindo com a 
comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e as suas bases legais. 
Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos Conselhos 
Locais de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde. Auxiliar na implantação 
do Cartão Nacional de Saúde. Desenvolver, com os Agentes Comunitários de 
Saúde, atividades de identificação das famílias de situações de risco; 
Contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que refere às visitas 
domiciliares;     Acompanhar os indivíduos e suas respectivas famílias expostos 
a situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições 
de saúde; Executar, segundo sua qualificação profissional e sob supervisão do 
Enfermeiro, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas 
áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao 
idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-
degenerativas e infecto-contagiosas; participar da discussão e organização do 
processo de trabalho da Unidade de Saúde; realizar visitas domiciliares e 
prestar assistência de enfermagem e procedimentos em domicílio, no nível de 
sua competência, conforme plano de cuidados; executar atividades de limpeza, 
desinfecção, esterilização do material e equipamentos, cuidando de sua ordem, 
reposição e conservação, bem como o seu preparo, armazenamento e 
manutenção, segundo as normas técnicas; realizar procedimentos de 
enfermagem na UBS, nos diferentes setores, respeitando escala de trabalho; 
preencher relatórios e registros de produção das atividades de enfermagem, 
bem como efetuar a análise dos mesmos; participar da elaboração do 
diagnóstico epidemiológico e social do território, elaborado pela Unidade e 
comunidade, bem como do plano de ações, execução e avaliação das 
propostas de trabalho; ajudar na organização das Unidades Básicas de Saúde, 
desde as rotinas do tratamento até a gerência dos insumos (equipamentos, 
medicamentos, etc); Executar tarefas afins e/ou outras atividades orientadas 
pelo enfermeiro no seu campo de atuação. 

 
Anexo II 
 
Conteúdo Programático 
 
Conhecimentos Específicos: 
 

Atenção Primária à Saúde: princípios e forma de organização; estratégia Saúde 

da Família: gestão da equipe de saúde da família, ferramentas de acesso à 

família;  saúde da Criança, do escolar e do Adolescente: Política Nacional de 

Saúde da Criança, do Escolar, e do Adolescente, Programa saúde na escola. 

Imunização, Triagem neonatal, doenças prevalentes na infância, prevenção de 

acidentes, amamentação e desmame, alimentação saudável; saúde sexual e 
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reprodutiva: métodos contraceptivos; saúde Mental: O cuidado em saúde 

mental: como é o seu trabalho na Atenção Básica, clinica ampliada e 

matriciamento, Política Nacional de Saúde Mental, Saúde Mental e a 

cartografia da pessoa, da família e da comunidade; saúde do Adulto: 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase, tuberculose, tabagismo; 

Obesidade; saúde do idoso: avaliação da capacidade funcional risco de 

quedas, doenças prevalentes nos idosos; saúde da Mulher: pré-natal, 

climatério, prevenção de câncer mama e colo de útero, planejamento familiar; 

saúde do homem: câncer de próstata, tabagismo, violência, alcoolismo; 

doenças de notificação compulsória; prática assistencial de enfermagem na 

Estratégia saúde da família: consulta de enfermagem; a enfermagem e a sua 

prática cotidiana de acordo com os princípios éticos e legais da profissão; 

Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, medidas 

preventivas, imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e 

armazenamento, validade, dose e via de administração, esquema de vacinação 

do Ministério da Saúde). 

 
 
 

 
Publique-se. 

 
Santana do Deserto-MG, 31 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Walace Sebastião Vasconcelos Leite 
Prefeito Municipal 


