
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PÚBLICA Nº 02/2009 
 

(Seleção Simplificada para Contratação de Profissionais para as funções de Agente 
de Combate às Endemias e Agende Supervisor Educador, por Prazo Determinado) 
 

Edital de Abertura de Inscrições: 
 
A Secretaria Municipal da Saúde e da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, Estado de São 
Paulo, através de sua Secretária Municipal, torna público que fará realizar, em locais, datas 
e horários abaixo especificados, Seleção Simplificada Pública para a contratação de 
profissionais, para desempenharem funções de Agente de Combate às Endemias e 
Agente Supervisor Educador, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 2.707, de 06 
de fevereiro de 2009 e Lei Complementar nº 2.719, de 04 de março de 2009, no Município 
de Pitangueiras e no Distrito de Ibitiuva. 
 
I – DAS FUNÇÕES 
 

FUNÇÃO VENCIMENTOS CARGA HORÁRIA Nº VAGAS 
Agente de Combate às Endemias R$ 545,00 40 horas semanais 18 
Agente Supervisor e Educador R$ 1.145,00 40 horas semanais 01 
 
II - DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS 
Os Agentes de Combate às Endemias e o Agente Supervisor Educador atuarão em todo o 
território do Município de Pitangueiras e do Distrito de Ibitiuva 
 
III - DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES 
A) O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS, conforme descrição detalhada para o cargo, 
constante no anexo I, da Lei Complementar nº 2.707, de 06/02/09 e Lei Complementar nº 
2.719, de 04 de março de 2009, e sob supervisão da Secretaria de Saúde do Município.  
B) O Agente Supervisor e Educador, dos agentes de combate às endemias, tem como 
atribuição o planejamento das ações de vigilância entomológica e combate de vetores, bem 
como a proposição de ações e programas educativos, desenvolvidas em conformidade com 
as diretrizes do SUS, conforme descrição detalhada para o cargo, constante no anexo I, da 
Lei Complementar nº 2707, de 06/02/09 e Lei Complementar nº 2.719, de 04 de março de 
2009, e sob supervisão da Secretaria de Saúde do Município. 
 
IV - DAS INSCRIÇÕES 
A) As inscrições serão realizadas nos dias úteis de  20 a 25 de março de 2009, no horário 
das 09:00 às 15:00 horas , na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Antiga Estação 
Ferroviária),  localizada na Praça João Pessoa, n.70, nesta cidade, onde o interessado 
receberá um protocolo de inscrição, que deverá ser apresentado no dia da prova. 
B) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; 
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição no processo 
seletivo, ciente de que as declarações apostas serão de sua responsabilidade, e que, caso 
apurada qualquer inverdade ou irregularidade ensejará sua desclassificação do presente 
processo seletivo  
C) entregar cópia simples dos documentos abaixo: 
Documento de identidade – são considerados documentos de identidade - Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Públicas, ou pelas 
Forças Armadas, ou pelo Ministério das Relações Exteriores ou pela Polícia Militar; Cédula 
de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por 



exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 
9.503/1997); 
D) Comprovante de depósito, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil, 
agência nº 0987-3, conta corrente nº 8.910-9.  
 
Será permitida a inscrição por procuração , mediante entrega do original da mesma, 
acompanhada de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e 
apresentação da identidade do procurador. 
- Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida. 
- O candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas na Ficha de 
Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento 
daquele documento. 
 
- A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, e em especial o conhecimento da íntegra da Lei Municipal 
Complementar nº. 2.707, de 06 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a criação de função 
de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias e Agente Supervisor e 
Educador, e dá outras providências para atendimento ao  Programa de Saúde estabelecido 
pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
V - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
1. O candidato aprovado no Processo de que trata este Edital será contratado se atender às 
seguintes exigências, na data da posse: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com 
os brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos 
direitos políticos na forma do art. 12, § 1º, da Constituição da República; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) ter ensino fundamental completo, para o cargo de Agente de Combate às Endemias e 
conclusão de Curso de Magistério para o Agente Supervisor e Educador. 
g) aptidão física e mental. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos 
a exames médicos e complementares, por Médico Oficial ou credenciado pela Prefeitura, 
que irá avaliar sua condição física e mental. 
i) Para ambos os cargos, possuir, simultaneamente, aprovação e classificação na Fase I do 
presente Processo e a participação, aprovação e conclusão, com pleno aproveitamento, do 
curso introdutório de formação inicial e continuada, que será ministrado conforme 
instruções a serem emitidas pela Secretaria da Saúde do Município (Fase III deste 
Processo) , somente para os convocados, respeitado o limite de vagas. 
 
2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste 
Capítulo, perderá o direito à contratação. 
 
3. O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos como condição 
para sua contratação: 
a) Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade previstos no Capítulo V; 
b) Título de eleitor, com Certidão de Quitação Eleitoral; 
c) Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
d) Certidão negativa de distribuição criminal, da Justiça Estadual; 
e) Cédula de identidade; 



f) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
g) Documento de Inscrição no PIS-PASEP; 
h) 1 (uma) foto 3X4 recente; 
i) Certidão de nascimento ou casamento; 
j) Para o cargo de Agente: documento que comprove a participação, aprovação e 
conclusão, com pleno aproveitamento, do curso introdutório de formação inicial e 
continuada, que será ministrado sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, ou 
comprovante de já ter participado e sido aprovado deste curso em oportunidade anterior. 
Os documentos constantes nas letras a, b, c, e, f, g, i, poderão ser apresentados em forma 
de cópia autenticada. 
A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados no presente 
Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua contratação. 
 
VI - DAS PROVAS 
Este Processo seletivo será de provas, com valoração de títulos. O processo será realizado 
em três fases distintas: 
 
FASE I – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com nota mínima de 50 
pontos, para ambos os cargos 
 
FASE II – Entrega de Títulos 
 
FASE III – Curso introdutório de formação inicial e continuada, de caráter exclusivamente 
eliminatório. 
 
FASE I 
 
Matéria Número total de questões Duração da prova (total) 
Língua Portuguesa 10 
Matemática  10 
Atualidades  10 
Conhecimentos específicos 20 

 
         03 (três) horas 

 
 
2. Os conteúdos programáticos estão dispostos no ANEXO I deste Edital. 
3. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 29 de março de 2009 
(domingo), das 14:00 às 17:00 horas, nas dependências da Escola Municipal Dr. Clóvis 
Guimarães, localizada na Rua Artur Mesquita, nº 130, Jardim Santa Vitória para os 
candidatos inscritos do nº 01 ao nº 380, e do nas dependências da Escola Municipal Celina 
Mendes Correa Ricci,, localizada na Avenida Café, nº 873,  para os candidatos inscritos a 
partir do nº 351. 
4. Não será permitido acesso ao local das provas, ao candidato que não se apresentar até 
10 (dez) minutos antes do horário designado para a realização das mesmas, munidos do 
documento de identidade e protocolo de inscrição. 
5. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas. 
6. O resultado das provas objetivas , com respectiva classificação será divulgado a partir do 
dia  31 de março de 2009, oportunidade em que será afixado no mural do Paço Municipal, 
publicado pelo Jornal Oficial do Município e publicado no endereço eletrônico 
www.pitangueiras.sp.gov.br. 
7. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar documento que bem o identifique; 



d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas; 
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
ou em qualquer outro meio, que não o fornecido pela municipalidade no dia da aplicação 
das provas; 
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos, sem autorização; 
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
j) não devolver integralmente o material recebido; 
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 
telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido 
 
FASE II 
1 - Os candidatos deverão apresentar , na data da prova objetiva, após o seu 
encerramento, no mesmo local das provas objetivas, em salas especialmente designadas, 
cópia reprográfica autenticada de eventuais documentos comprobatórios de Títulos. Às 
13:50 horas os portões serão fechados e a partir daí somente poderão entregar títulos os 
candidatos que estiverem dentro da escola, não sendo mais permitido o acesso a quem 
porventura estiver do lado de fora. 
2 - Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e 
horário acima determinado e estes deverão ser apresentados e entregues em Envelope 
Identificado com Nome, Função, Número de Inscrição do Candidato , Número do RG e 
endereço, que após conferência será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento. 
3 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias 
reprográficas serão autenticadas ou acompanhadas do original, para serem vistadas pelo 
receptor e candidato. 
3.1 - Não será aceita a entrega de protocolo de documentos ou cópia feita por meio de fac-
simile. 
4 – Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de 
impedimento do candidato que não  apresentou os títulos no dia e horário determinado 
5 - Não serão considerados como títulos nenhuma outra ocupação funcional. 
6 - Cada título será considerado apenas uma vez. 
7 - Não será aceita a entrega de títulos que não estejam especificados na tabela. 
8 - Não será aceita juntada ou substituição de quaisquer documentos. 
9 - A soma total dos Títulos, não poderá ultrapassar "3 (três) pontos", 
10 - Sobre a nota obtida pelos candidatos na prova objetiva, serão somados os pontos 
referentes aos títulos, para classificação final. 
11 - Os pontos serão contados apenas para efeito de "classificação" e não de "aprovação” 
12 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente 
serão contados se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
13 - O recebimento e a avaliação dos Títulos será de responsabilidade da Comissão de 
Avaliação, especialmente nomeada para este Processo Seletivo. 
14 - Os documentos entregues, cuja devolução não for solicitada no ato da inscrição, serão 
inutilizados. 
15 - A solicitação de devolução dos títulos deverá ser declarada no ato da inscrição com 
anotação em campo próprio, designado na ficha para tal. 
 
 



A- Para ambos os cargos serão considerados os seguintes Títulos: 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 
Experiência no PACS/PSF; Agente de Controle de Vetores ou Endemias; Coordenador de 
ensino, na função para qual se inscreveu, comprovado por certidão ou atestado expedido 
por órgão público ou através de registro em Carteira de Trabalho na seguinte proporção: 
até 6 (seis) meses...........................................................................................2,0 (dois) pontos 
de 6 (seis) meses e 1 (um) dia a 1 (um) ano..............................................4,0 (quatro) pontos 
de 1 (um) ano e 1 (um) dia a 2 (dois) anos ....................................................6,0 (seis) pontos 
 
FASE III 
CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
1.1 – Participarão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada os candidatos a 
ambos os cargos que, aprovados na Fase I - Prova Objetiva, estiverem listados, 
considerando a pontuação nesta Fase, em ordem decrescente de pontos, até o número de 
candidatos a serem chamados por Área de Saúde, conforme previsto no Quadro do 
Capítulo I deste Edital, considerando-se a pontuação obtida.  
1.2 - A Fase III – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada tem caráter 
eliminatório e, portanto, não classificará os candidatos, apenas indicará aqueles candidatos 
capazes de alcançarem as competências propostas, conforme letra “i” do capítulo V deste 
Edital, excluindo do Concurso aqueles candidatos que não as alcançarem. 
1.3 - A Fase III – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada terá sua duração       
( horas/aula) e seu desenvolvimento definidos pela Secretaria de Saúde do Município. 
1.4 - A Fase III – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada se realizará dentro do 
período de 06/04 a 18/04 de 2009, em local a ser definido pela Prefeitura Municipal de 
Pitangueiras. 
1.5 - A Fase III – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, será realizada em 
dias úteis, eventualmente aos sábados, em horário a ser informado pela Secretaria de 
Saúde do Município. 
1.6 - O objetivo geral da Fase III – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada é 
capacitar os candidatos para desempenharem adequadamente a função de Agente 
Comunitário de Saúde, através de métodos de ensino-aprendizagem inovadores, reflexivos 
e críticos, baseados na aquisição de competências. 
1.6.1 - O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada constará de aulas 
expositivas, trabalhos teóricos e trabalhos práticos, com coordenação a cargo da Secretaria 
de Saúde do Município 
1.7 - Da freqüência no curso de qualificação básica: 
1.7.1 - A freqüência às atividades do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada 
será aferida, diariamente, em cada turno, pela Coordenação do Curso . 
1.7.2 - O atraso e/ou a saída antecipada, em cada turno, será considerado como falta no 
turno, estabelecido, como limite de tolerância, excepcionalmente, quinze minutos após o 
início das atividades e quinze minutos antes do fim das atividades. 
1.7.3 - Será eliminado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada e, 
conseqüentemente, do Processo Seletivo, o candidato que não freqüentar, no mínimo, 85% 
das horas das atividades e/ou não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares 
e/ou regimentais. 
1.8 - Dos critérios de avaliação do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada: 
1.8.1 - A avaliações do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada constarão de 
provas teóricas, ou trabalhos teóricos e/ou trabalhos práticos. 
1.8.2 - O candidato será considerado APTO na Fase III – Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada, se atender simultaneamente aos seguintes critérios: 
1.8.2.1 - tiver freqüência mínima de 85% 
1.8.2.2 - atingir com aproveitamento todas as competências propostas. 



1.9 - A eliminação do candidato, durante a Fase III – Curso Introdutório de Formação Inicial 
e Continuada, implicará sua conseqüente eliminação do Processo Seletivo, 
independentemente dos resultados obtidos na Fase I  
1.9.1 - O candidato que não formalizar a matrícula no Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada, dentro do prazo fixado, será eliminado do Processo Seletivo, devendo 
ser convocados candidatos em número igual ao de desistências, obedecida a ordem de 
classificação. 
1.9.2 - Será também considerado reprovado e, portanto, eliminado do Processo o candidato 
que não comparecer ao Curso de Qualificação Básica, desde o seu início, ou dele se 
afastar antes do seu final. 
1.10 - No encerramento do curso, será fornecido um certificado de conclusão do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada, com a freqüência, a carga horária e o 
período de realização, a todos os candidatos que tenham atingido os requisitos constantes 
deste Edital. 
1.10.1 - O certificado acima mencionado deverá ser guardado pelo candidato, pois é 
comprovante legal para a contagem desse período como tempo de serviço, conforme 
especificado em lei. 
1.10.2 - Não será expedido certificado de curso para quaisquer outras finalidades. 
 
VII - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
A Comissão de Avaliação será composta por 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, todos 
servidores da Secretaria da Saúde. 
 
VIII - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 a 100 e terão caráter Classificatório 
Serão desclassificados do certame os candidatos que não obtiverem a nota mínima de 50 
(cinquenta) pontos, na prova objetiva, antes da soma dos pontos dos títulos. 
Quando o número de candidatos classificados para determinada vaga for inferior ao número 
de vagas disponibilizadas no Edital , a nota mínima prova objetiva poderá ser reduzida para 
30 (trinta) pontos. 
As questões das provas objetivas valerão 2,0 (dois) pontos cada , somando 100 pontos no 
total. 
Para efeito de desempate serão adotados os seguintes critérios, nesta ordem: 
a) maior nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos 
b)casado 
c) maior idade 
d) maior número de filhos menores de 18 anos 
- Caso persista o empate, a decisão será da Comissão de Avaliação. 
 
IX - DOS RECURSOS 
Os recursos deverão ocorrer a partir da publicação da lista de classificação final, bem como 
sua afixação no mural do Paço Municipal. O candidato que estiver em desacordo com a 
mesma, terá 02 (dois) dias úteis para requerer esclarecimentos junto à comissão de 
Avaliação da Secretaria de Saúde. 
 
X - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 
O regime de contratação será o da C.L.T., não gerando estabilidade no serviço público para 
os servidores da área. 
Estes servidores ficarão vinculados ao Regime Geral de Previdência do Instituto Nacional 
da Seguridade Social – INSS. 
 
XI - DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por outros 
períodos iguais, enquanto vigente o PROGRAMA em que está embasado este processo. 



XII - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, cujo prazo será contado a partir 
da publicação do ATO ADMINISTRATIVO que HOMOLOGAR a classificação dos 
habilitados. 
 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o candidato do certame, anulando-se todos os atos decorrentes, 
não o eximindo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 
 

Pitangueiras, 16 de março de 2009. 
 
 

João Batista de Andrade 
Prefeito 

 
 
 
 

Rosângela Aparecida Francisco de Mello 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 
 

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 
 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
  

1. Língua Portuguesa 
         Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão 
de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de 
pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
  

2. Noções de Matemática 
         Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
,superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações problema. 
 

3. Atualidades  
 Noticias divulgadas pela imprensa nacional nos últimos 6 meses 
 
4. Conhecimentos específicos  

Noções básicas de: 
a. Processo saúde doença e seus determinantes; 
b. Noções de saneamento básico e do meio ambiente. 
c. Doenças de notificação compulsória. 
d. Uso de defensivos agrícolas e suas conseqüências para a saúde humana; 
e. Campanhas temporárias, programas de prevenção e controle das doenças 

transmissíveis pelos animais ao homem. 
f. Controle da raiva - observação domiciliar do animal, coleta de material e 

orientações quanto à vacinação humana. 
g. Reconhecimento de medidas para o controle de animais sinantrópicos e 

animais peçonhentos. 
h. Doenças infecciosas e parasitárias (vírus, bactérias, protozoários e vermes) 

mais freqüentes em nosso meio. medidas de controle de fatores que possam 
provocar epidemias 

i. DENGUE: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de 
transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e 
tratamento; PNCD (Programa Nacional de Controle da DENGUE); Biologia e 
hábitos do vetor (aedes aegypti); Atividades de Vigilância Entomológica, 
Controle Mecânico e Químico; Atividades Educativas; 

j. Doença (no homem e no cão): definição, agente causador, modo de 
transmissão, períodos de incubação e de transmissibilidade, diagnóstico e 
tratamento; Reservatórios; Medidas Preventivas; 

k. Principais zoonoses de interesse em saúde pública urbana – Raiva, 
Leptospirose, Esquistossomose, Febre Maculosa, Leishmaniose, Febre 
amarela, Hantavirose. 

l. Ciclos da vida de parasitas humanos. 
m. Lei 8.80/1990 - Sistema Único de Saúde – SUS - responsabilidades e 

universalidade de direitos e Lei 11.350/2006 – regulamenta o exercício de 
Agentes Comunitários e de Controle de Endemias no SUS; 

n. Saúde do Trabalhador – Implantação RENAST - Portaria GM n.º 1679/2002 
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AGENTE SUPERVISOR EDUCADOR (FORMAÇÃO PEDAGOGIA) 
 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
  
1. Língua Portuguesa: Compreensão de texto; Sinônimos e antônimos; Frases (afirmativa, 
interrogativa, negativa, exclamativa); Noções de Número (singular e plural) e de gênero 
(masculino e feminino); Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o 
substantivo; Pronomes pessoais e possessivos; Verbos ser, ter e verbos regulares; 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas; Divisão silábica; Acentuação de palavras; 
Encontros vocálicos; Dígrafos; Conjugação dos verbos regulares; Classes gramaticais; 
Identificação de: substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, preposição, 
conjugação, interjeição; Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado; Pontuação; 
Concordância verbal e nominal. 
 
2.Matemática: Números inteiros: operações e propriedades; Regra de três simples e 
composta; Razões e proporções; Estatística; Equações de primeiro e segundo graus e 
sistemas; Porcentagem; Juros simples e compostos; Sistema de medidas; Frações 
ordinárias e decimais; Múltiplos e divisores. 
 



3.Atualidades  
 Notícias divulgadas pela imprensa local e nacional nos últimos 6 meses 
 

4.Conhecimentos específicos  
 
 I - Área da saúde:  
 

� Constituição Federal de 1988 - capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. 
� Emenda Constitucional Nº 29. 
� Lei Federal 8.080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. 
� Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios 

de repasse financeiro nos Sistema Único de Saúde. 
� MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 2.203/96. Institui a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB – SUS 01/96. 
Brasília: Ministério da Saúde, 1996. 

� MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 373/02. Institui a 
Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde, NOAS – 
SUS 01/2002. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

� MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 399/GM de 22 de 
fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 

 
II - PEDAGOGO - SUPERVISOR EDUCACIONAL 

 
� FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: Introdução à Filosofia. Conceitos Básicos. Origem e 

Desenvolvimento. As etapas do processo de humanização. Ética, Liberdade, 
Trabalho e Conhecimento. Concepções contemporâneas do conhecimento e da 
Filosofia. A Filosofia da Educação: correntes filosóficas e sua contribuição à teoria e 
à prática educativas. Matrizes teóricas das várias tendências pedagógicas. 
Concepções liberais e progressistas da Educação. Pedagogia dialética e pedagogia 
da práxi. O aprender: a unidade entre os processos vitais e os cognitivos. A 
inclusão ético-política da filosofia na epistemologia da educação. O aprender na era 
tecnológica e das redes. Transdisciplinaridade e Transversalidade. A Escola como 
projeto sócio-cultural.  

� SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO:  Sociologia como ciência. Origem, constituição e 
abrangência. O papel das ciências sociais no contexto da sociedade. Cidadania. Os 
estudos sociológicos da Educação. Educação e desenvolvimento: desigualdades 
sociais, classes sociais, mobilidade social, movimentos sociais. Classes sociais na 
sociedade capitalista e globalizada. A Cultura . Culturas populares e de massa. 
Educação como processo social de mudança. Controle Social.  A visão sociológica 
da Educação sobre o desenvolvimento e crescimento do ser humano. O paradigma 
do consenso e o paradigma do conflito nos grupos sociais, inclusive na escola. A 
Escola Democrática: integração, controle e disciplina. O supervisor como partícipe 
da gestão democrática.  

� A família e a comunidade no contexto educacional.  Formas de ação e organização 
social na escola como processo de formação do cidadão.  

� PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO – Epistemologia.  Conceitos. temas, objetivos, 
campo de atuação histórico. Principais escolas psicológicas. A Psicologia na 
Educação. 

� Contribuições de Piaget e Vigtsky para a compreensão do desenvolvimento 
humano. O organismo comportamental humano. A motivação. Área intelectual e 
área afetiva da pessoa. A aprendizagem: interação desenvolvimento e 
aprendizagem. A aprendizagem na era tecnológica. A aprendizagem dos 
portadores de necessidades especiais. O conceito das inteligências múltiplas no 



processo de aprendizagem. Desenvolvimento social do aluno: estabelecimento de 
relações afetivas. Os grupos. Visão sistêmica das relações na escola e nas famílias. 
Integração escola - famílias. Problemas que interferem no processo de 
aprendizagem de crianças e adolescentes e pedem um olhar crítico e intervenção  
adequada: abandono, doença, lar desestruturado, timidez, violência doméstica, 
abuso, drogas, gravidez precoce, desinteresse pela estudo, e outros. Formas de 
intervenção do Supervisor Educacional junto ao professor e junto ao aluno. 

� LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL – a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação: referências e reformulações. O SAEB e os PCNs. O FUNDEF. O Banco 
Mundial e as propostas e ações do governo na área.  

� O COTIDIANO ESCOLAR – A função social e política da escola na comunidade. 
� Princípios do trabalho coletivo. Gestão democrática, participativa e integrada.  

Dinâmica e organização do cotidiano da escola. Prática Pedagógica: planejamento, 
projetos, programas, avaliação dos resultados, levantamento dos indicadores de 
mudança. Relações na escola. Participação do Supervisor Educacional no processo 
de gestão escolar. Conteúdos do ensino e materiais didáticos selecionados. 
Presença da Informática como instrumento de ampliação do conhecimento e da 
comunicação. Métodos e procedimentos de ensino definidos. Produção de 
conhecimento e estímulo à pesquisa. Avaliação sistemática do cumprimento das 
metas de trabalho planejadas para o ensino básico e para o ensino médio. Escola 
inserida no contexto social e geográfico. Valorização da Cultura Popular, da 
Memória Oral e das Práticas Pedagógicas. 

� ATUAÇÃO DO SUPERVISOR ESCOLAR – Reforma educacional brasileira. Papel 
do Supervisor Escolar na gestão democrática das escolas de ensino fundamental e 
médio. A Escola como local de trabalho coletivo. A ética no trabalho. A liderança. A 
intervenção do profissional no cotidiano escolar. Métodos e práticas.  Visão 
sistêmica das relações na escola. Visão crítica do trabalho realizado. Intervenção 
junto ao corpo docente e intervenção junto aos alunos. Visão da escola como local 
de produção de conhecimento. Coordenação do processo de definição e 
elaboração de currículos, planejamentos, projetos, e avaliações escolares. Estímulo 
à produção de conhecimento e ao interesse pela pesquisa.  Aprofundamento, 
permanente, de seus conhecimentos sobre  processo de alfabetização, informática 
educacional, legislação educacional, educação à distância, alfabetização de jovens 
e adultos, relação escola – família, relação escola – comunidade. Promoção do 
processo de formação permanente das equipes de professores.  
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