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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PÚBLICA Nº 03/2011 
(Seleção Simplificada para Contratação de Profissionais para as funções de Agente de Combate às 

Endemias, por Prazo Determinado) 
 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais, DIVULGA através do presente instrumento que 
RERRATIFICA o edital de Seleção Simplificada Pública nº 03/2011 para Contratação de 
Agente de Combate às Endemias, nos seguintes termos: 
 
Altera-se o conteúdo do anexo I - do conteúdo programático, para as matérias de 
conhecimentos específicos, sendo as matérias do edital excluídas do certame, passando a 
exigir os seguintes assuntos: 
 
Conhecimentos Específicos: 
Processo saúde doença e seus determinantes; Noções de saneamento básico e do meio 

ambiente; Doenças de notificação compulsória; Uso de defensivos agrícolas e suas 

conseqüências para a saúde humana; Campanhas temporárias, programas de prevenção e 

controle das doenças transmissíveis pelos animais ao homem; Controle da Raiva, 

observação domiciliar do animal, coleta de material e orientações quanto a vacinação 

humana; Medidas de controle de animais sinantrópicos e peçonhentos; Doenças infecciosas 

e parasitárias (Vírus, bactérias, protozoários e vermes), medidas de controle; DENGUE: 

definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, período de incubação, 

transmissibilidade, diagnóstico e tratamento, PNCD (programa Nacional de Controle da 

DENGUE), controle mecânico e químico; Atividades de vigilância epidemiológica; Atividades 

educativas; Doença (no homem e no  cão), definição, agente causador, modo de 

transmissão, período de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento, 

reservatório, medidas preventivas; Raiva, Leptospirose, esquistossomose, febre maculosa, 

leishmaniose, febre amarela, hantavirose; Ciclos da vida de parasitas humanos; Lei 

8080/1990 Sistema Único de Saúde – SUS, e Lei 11.350/2006 – regulamenta o exercício do 

agente comunitário de saúde e de controle de endemias no SUS; (manuais do Ministério da 

Saúde no site www.saúde.gov.br). 
 
 

PITANGUEIRAS/SP, 16 de maio de 2011. 
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