
 

  

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

Secretaria Municipal de Saúde 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 004/2022 

 
 

 

TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 1 

O Senhor Fabrício José Satiro de Oliveira, Prefeito do Município de Balneário Camboriú, torna 
pública a retificação do Edital do Concurso Público, destinado a formação de cadastro reserva 
de cargos de Emprego Público do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Balneário Camboriú. 

Altera-se na Tabela 4.3, dos Cargos com exigência de curso de ensino médio, o Vencimento 
Base dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias 
conforme abaixo: 

Tabela 4.3 Cargos com exigência de curso de ensino médio 

Cargo Habilitação Profissional Vagas 
Carga 

Horária 
Vencimento 

Base (R$) 

Agente Comunitário de Saúde 
Ensino Médio completo. Residir na área da comunidade¹ em que 
atuar a partir da data do exercício do cargo. 

CR 40h 2.424,00 

Agente de Combate às 
Endemias 

Ensino Médio completo. CR 40h 2.424,00 

     

 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 
 
Balneário Camboriú, 14 de novembro de 2022. 
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Município de Balneário Camboriú 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONCURSO PÚBLICO  

Edital 004/2022  

Abre inscrições para o Concurso Público, destinado a formação de cadastro 
reserva de cargos de Emprego Público do Quadro de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Balneário Camboriú. 

O Senhor Fabrício José Satiro de Oliveira, Prefeito do Município de Balneário Camboriú, torna pública a abertura das 
inscrições do Concurso Público, a formação de cadastro reserva de cargos de Emprego Público do Quadro de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Balneário Camboriú, regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, a CLT, nos termos da Lei Municipal nº 2.776, de 14 de dezembro de 2017 e da Lei Complementar nº 
11, de 23 de dezembro de 2015, pela legislação em vigor e pelas normas estabelecidas no presente Edital. 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Concurso Público - Município de Balneário Camboriú - Secretaria Municipal de Saúde 

Site: https://2022bcsaude.fepese.org.br Email: bcsaude@fepese.org.br 

Período de inscrições: 

das 16 horas do dia 18 de novembro de 2022 às 16 horas do dia 19 de dezembro de 2022. 

Prova Escrita (data provável) 

22 de janeiro de 2023 

 

1.1 O Concurso Público será executado pela: 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
CEP: 88040-900 • Trindade • Florianópolis (SC) 

 (48) 3953 1000 

1.2 O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, bem como os resultados, os 
julgamentos realizados aos recursos interpostos e todos os demais atos, serão publicados no site do Concurso 
Público e constituem na única fonte válida de informação a respeito das normas e dos procedimentos do presente 
Concurso Público. 

1.3 A inscrição do candidato presume estarem satisfeitas as exigências dispostas no Edital. Os documentos 
comprobatórios serão exigidos unicamente no momento da nomeação e a sua não apresentação, no prazo 
determinado, resultará na anulação de todos os atos que tiver praticado e na eliminação do Concurso Público. 

1.4 Os empregados públicos serão submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sujeitos, no que 
couber, ao regime jurídico único dos funcionários públicos municipais. 

1.5 O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, contados a partir da data de homologação dos resultados, 
prorrogável uma única vez por igual período, a critério do Poder Executivo do Município de Balneário Camboriú. 

1.6 O Cronograma de Atividades do Concurso Público consta no Anexo 1 do Edital, podendo ser alterado por 
necessidade de ordem técnica e/ou operacional. A alteração poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 
todos os efeitos legais, a sua comunicação no site do Concurso Público. 

1.7 O conteúdo programático das provas é o constante do Anexo 2 deste Edital. 

1.8 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição, sem prejuízo da 
apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal. 
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1.9 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o seu descumprimento, e nem para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 

1.10 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das instruções e das condições do Concurso 
Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, 
instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se 
nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

1.11 Ao realizar a sua inscrição o candidato aceita que os seus dados pessoais sejam tratados e processados de forma a 
permitir a efetiva execução do Concurso Público, autorizando expressamente a divulgação do seu nome, data de 
nascimento, número de inscrição e notas/conceitos obtidos nas avaliações prestadas, em observância aos princípios 
da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública. 

1.12 A qualquer tempo a FEPESE poderá solicitar ao candidato o envio de documentos originais para conferência da 
autenticidade dos arquivos digitais ou documentos não originais. Os custos de envio serão suportados pelos 
candidatos. 

2 ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
2.1 A seleção de que trata o presente Edital compreenderá etapa única:  

◼ Prova escrita com questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório (pág. 10); 

2.2 As provas do presente Concurso Público serão realizadas no Município de Balneário Camboriú. Havendo 
indisponibilidade de locais suficientes ou adequados no Município de Balneário Camboriú, poderão ser aplicadas em 
outras localidades. 

3 ATENDIMENTO AO CANDIDATO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 
3.1 A cópia do presente edital, bem como equipamentos para acesso à Internet e pessoal para orientar inscrições e 

receber documentos, estarão ao dispor dos interessados nos endereços e horários abaixo. 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
CEP: 88040-900 – Trindade – Florianópolis (SC) 

 WhatsApp: (48) 99146-7114   E-mail: bcsaude@fepese.org.br 

 Telefones: (48) 3953 1000, (48) 3953 1032, (48) 3953 1062 e (48) 3953 1065. 

 Horário atendimento: dias úteis, das 8 às 12h e das 13 às 17h*. 
* no último dia de inscrições: das 8 às 12h e das 13 às 16h. 

Posto de Atendimento da FEPESE em Balneário Camboriú 

Centro Educacional Municipal Prof. Antônio Lúcio. 

Rua Itália, nº 977 – Bairro das Nações 
CEP: 88338-260 – Balneário Camboriú (SC) 

Horário de atendimento mediante agendamento: dias úteis, das 12h às 18h*. 
* no último dia de inscrições, mediante agendamento: dias úteis, das 12h às 15h. 

3.2 O atendimento é limitado à disponibilidade de pessoal e equipamentos. Nos locais de atendimento não será 
possível efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

3.3 No atendimento presencial o candidato poderá obter acesso a equipamentos e orientação para a inscrição e demais 
atos do Concurso Público, mas é ele o responsável pelas informações e atos relativos à sua inscrição e demais atos 
do certame. 
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3.4 Os documentos e requerimentos exigidos, salvo expressa determinação das normas do Edital, poderão ser 
entregues: 

◼ Presencialmente pelo candidato ou procurador devidamente constituído na sede da FEPESE, ou no Posto de 
Atendimento em Balneário Camboriú, respeitados os horários de funcionamento. 

◼ Pela internet através de upload (carregamento) no site do Concurso Público 
(https://2022bcsaude.fepese.org.br). 

◼ Via postal. 

Entrega pessoal ou por Procurador. 

3.5 Os documentos poderão ser entregues pessoalmente ou por Procurador, na sede da FEPESE ou no Posto de 
Atendimento em Balneário Camboriú, nos dias úteis, no horário de funcionamento informado neste Edital. No caso 
de entrega por Procurador este deve portar documento original válido de identificação e instrumento de 
procuração pública ou particular com fins específicos para entrega dos documentos relacionados ao Concurso 
Público. 

Envio pela Internet (Upload). 

3.6 Para o envio de documentos pela Internet (UPLOAD), o candidato deverá: 

1. Digitalizar (escanear) os documentos que deseja transmitir, de forma 
legível, no formato PDF, PNG ou JPG; 

2. Acessar o site do Concurso Público (https://2022bcsaude.fepese.org.br); 
3. Na área de ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO, procurar, ao lado do campo 

do assunto, a que se trata o documento, o botão “Escolher arquivos”; 
4. Após a seleção dos arquivos, clicar em “Salvar”. 

Envio pelo correio. 

3.7 A remessa de documentos via postal (pelo correio) deve ser feita unicamente para o seguinte endereço: 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 
Concurso Público - Município de Balneário Camboriú (Edital 004/2022) 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
Caixa Postal: 5067 • CEP: 88040-970 • Trindade • Florianópolis (SC) 

3.8 Recomenda-se que a documentação via postal seja enviada por SEDEX (Serviço de Encomenda Expressa Nacional) 
ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), devendo o candidato providenciar a postagem com 
antecedência. 

Documentos enviados pelo correio só serão processados se forem entregues à FEPESE, até as 16 horas do 
último dia previsto no Edital para a entrega presencial, mesmo que tenham sido postados em data 
anterior, valendo para fins de direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega 
da correspondência. 

3.9 Não são admitidas, após o término do prazo determinado para a apresentação, a complementação, a inclusão ou a 
substituição dos documentos entregues. 

3.10 Em face das medidas para conter a propagação da COVID-19 (Coronavírus), nos termos do Decreto Estadual 
21728/2022, recomenda-se: 

◼ A utilização de máscaras de proteção facial cobrindo o nariz e a boca por pessoas que apresentem sintomas 
gripais e ou que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de COVID nas últimas 48 horas devendo 
essas pessoas manter isolamento ou quarentena conforme orientação do Serviço de Saúde. 

◼ A utilização de máscaras de proteção facial cobrindo o nariz e a boca por pessoas que possuam fatores de risco 
para agravamento da COVID-19. 

◼ Distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas. 
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4 CARGOS, FORMAÇÃO EXIGIDA, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 
4.1 Os cargos e os seus requisitos, bem como as vagas de ampla concorrência e os vencimentos iniciais são os 

estabelecidos a seguir: 

Tabela 4.1 Cargos com exigência de curso de ensino superior 

Cargo 
 

Vagas 
Carga 

Horária 
Vencimento 

Base (R$) 

Cirurgião Dentista (ESF) 
Ensino Superior Completo em Odontologia e Especialização em 
Saúde da Família, com registro no Conselho Regional de 
Odontologia ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

CR 40h 14.740,64 

Enfermeiro (ESF) 
Ensino Superior Completo em Enfermagem, e especialização em 
Saúde da Família, com registro no respectivo Conselho Regional de 
Enfermagem ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

CR 40h 6.878,92 

Médico (ESF) 

Ensino Superior Completo em Medicina, com habilitação específica 
na área de atuação exigida no edital de concurso público, - Saúde 
da Família - com registro no Conselho Regional de Medicina ou 
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

CR 40h 14.740,64 

     

Tabela 4.2 Cargos com exigência de curso de ensino médio/técnico 

Cargo Habilitação Profissional Vagas 
Carga 

Horária 

Vencimento 

Base (R$) 

Técnico em Enfermagem (ESF) 
Ensino médio completo, curso Técnico em Enfermagem com 
registro no respectivo Conselho Regional de Enfermagem ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

CR 40h 2.948,12 

Técnico em Enfermagem 
(SAMU) 

Ensino médio completo, curso Técnico em Enfermagem com 
registro no respectivo Conselho Regional de Enfermagem ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

CR 40h 2.850,56 

     

Tabela 4.3 Cargos com exigência de curso de ensino médio 

Cargo Habilitação Profissional Vagas 
Carga 

Horária 
Vencimento 

Base (R$) 

Agente Comunitário de Saúde 
Ensino Médio completo. Residir na área da comunidade¹ em que 

atuar a partir da data do exercício do cargo. 
CR 40h 

1.741,50* 

2.424,00 

Agente de Combate às 
Endemias 

Ensino Médio completo. CR 40h 
1.984,09* 
2.424,00 

Motorista/Socorrista (SAMU) 

Ensino Médio completo com Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria "D". 

Treinamento especializado de acordo com o Art. 145 do Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei 9503, Resolução 168 e 789/2020. 

CR 40h 2.475,87 

     

¹ Os Candidatos ao cargo de Agente Comunitário da Saúde: 
Quando da inscrição, devem selecionar uma das áreas em que pretende atuar quando nomeado (Tabela 4.3); 
Quando da nomeação, deverão comprovar que residem na área da comunidade em que pretende atuar a partir da 
data de exercício do cargo. 

Tabela 4.4 Áreas de atendimento 

Unidade de Saúde Áreas de Atendimento 

UBS - Central Centro, Pioneiros, Praia dos Amores 

UESF - Barra Praias Agrestes, Bairro São Judas Tadeu e Bairro da Barra 

UESF - Bairro Nova Esperança Bairro Nova Esperança 

UESF - Bairro Ariribá Bairro Ariribá 
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Unidade de Saúde Áreas de Atendimento 

UESF - Bairro da Vila Real Bairro Vila Real 

UESF - Bairro das Nações Bairro das Nações 

UESF - Bairro dos Estados Bairro dos Estados 

UESF - Bairro dos Municípios Bairro dos Municípios 

  

4.2 As atribuições dos cargos objeto do Concurso Público estão descritas no Anexo 3 do presente Edital. 

5 REQUISITOS PARA A INVESTIDURA 
5.1 São requisitos básicos para investidura em Emprego Público: 

1. Nacionalidade brasileira ou equiparada; 
2. Gozo dos direitos políticos; 
3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
4. Nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo; 
5. Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
6. Aptidão física e mental. 

5.2 As atribuições do emprego poderão justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei ou em edital de 
concurso público. 

5.3 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para 
provimento de emprego de carreira cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

5.4 Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para 
integração social. 

6 INSCRIÇÕES 
6.1 A inscrição no Concurso Público deverá ser efetuada unicamente pela Internet, no período compreendido entre as 

16 horas do dia 18 de novembro de 2022 às 16 horas do dia 19 de dezembro de 2022, horário oficial de Brasília 
(DF). 

6.2 As opções por cargo/área de atuação/disciplina não poderão ser alteradas após o pagamento do valor da inscrição. 

Valores 

6.3 O valor da taxa de inscrição é de: 

◼ Para exigência de Ensino Superior: .................................................................................................... R$ 150,00; 
◼ Para exigência de Ensino Médio/Técnico:.......................................................................................... R$ 120,00; 

Instruções para efetuar a inscrição 

6.4 Para efetuar a inscrição: 

1. Acessar o site do Concurso Público (https://2022bcsaude.fepese.org.br); 
2. Preencher o Requerimento de Inscrição no Concurso Público e imprimir uma cópia que deve ficar em seu poder; 
3. Imprimir e efetivar o pagamento do boleto da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, posto de 

autoatendimento ou home banking, preferencialmente do Banco do Brasil S.A., até o último dia de inscrições, 
observando o horário limite fixado pelo estabelecimento para as transações. 

6.5 O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento obtido no site 
do Concurso Público, não sendo aceitos pagamentos por qualquer outra forma ou meio, sendo obrigação do 
candidato conferir as informações de pagamento do boleto. 

6.6 Se pretender efetuar o pagamento do boleto na data de encerramento das inscrições, o candidato deverá fazê-lo 
até o horário limite fixado pelo estabelecimento para as transações, que não é o mesmo para todos os bancos. O 
pagamento efetuado após o horário limite só será executado com data contábil do próximo dia útil e, desta 
maneira, não será aceito pela FEPESE uma vez que o boleto correspondente ao pagamento deve ser quitado até as 
23h59 min do último dia de inscrições. 



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 004/2022 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  https://2022bcsaude.fepese.org.br 

*Alterado pelo Termo Aditivo 1 

 11 de novembro de 2022 Página 6 de 29 

6.7 No caso de feriado ou interrupção de funcionamento dos serviços bancários, o pagamento da inscrição deverá ser 
antecipado. 

6.8 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do 
pagamento da taxa de inscrição. 

6.9 A inscrição só será processada quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de 
inscrição confirmar o respectivo pagamento, sendo cancelada a inscrição cuja taxa de inscrição for paga com 
cheque sem cobertura de fundos ou com qualquer outra irregularidade. 

6.10 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão 
automaticamente homologadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma. 

6.11 O valor da taxa de inscrição não será restituído, por qualquer razão, exceto por cancelamento ou anulação do 
Concurso Público. 

6.12 Verificando-se mais de uma inscrição para o mesmo candidato, será considerada apenas a última inscrição paga. 

6.13 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, ou por qualquer outra via não especificada neste Edital. 

6.14 A FEPESE e o Município de Balneário Camboriú não se responsabilizarão por solicitações de inscrição não efetivadas 
por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitarem a transferência dos dados, a impressão dos documentos solicitados e ou o pagamento da 
respectiva taxa de inscrição. 

6.15 A adulteração de qualquer documento ou a não veracidade de qualquer informação apresentada, verificada a 
qualquer tempo, implicará no cancelamento da inscrição do candidato e na anulação de todos os atos que tenha 
praticado. 

6.16 Quando da inscrição, o candidato fará o cadastro de uma senha para acesso à área de ACESSO RESTRITO AO 
CANDIDATO. A referida senha é pessoal e intransferível e possibilitará o acesso a informações sobre o seu 
desempenho, respostas aos recursos interpostos, bem como a alteração de dados cadastrais permitidos. 

7 ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1 Poderão requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período das 16 horas de 18 de novembro de 

2022 às 16 horas do dia 25 de novembro de 2022, os candidatos beneficiados pelas seguintes leis: 

1. Lei Municipal nº 4.410/2020 – doadores de sangue e de medula óssea. 
2. Lei Municipal nº 4.380/2020 – cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição. 

7.2 Para fazer jus à isenção do pagamento o candidato deverá: 

1. Assinalar, no Requerimento de Inscrição, a opção PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; e 
2. Fazer o upload no site do Concurso Público, ou entregar pessoalmente ou por procurador, na FEPESE, ou no 

Posto de Atendimento em Balneário Camboriú, ou enviar pelo correio, impreterivelmente até às 16 horas do dia 
25 de novembro de 2022, a documentação exigida pela lei que lhe concedeu o benefício. 

7.3 A remessa de documentos via postal (pelo correio) deve ser feita unicamente para o seguinte endereço: 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 
Concurso Público - Município de Balneário Camboriú (Edital 004/2022) 

Pedido de isenção do valor da inscrição 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
Caixa Postal: 5067 • CEP: 88040-970 • Trindade • Florianópolis (SC) 

7.4 Recomenda-se que a documentação via postal seja enviada por SEDEX (Serviço de Encomenda Expressa Nacional) 
ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), devendo o candidato providenciar a postagem com 
antecedência. 

Documentos enviados pelo correio só serão processados se forem entregues à FEPESE, até as 16 horas do 
último dia previsto no Edital para a entrega presencial, mesmo que tenham sido postados em data 
anterior, valendo para fins de direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega 
da correspondência. 
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Documentação exigida 

7.5 Lista de documentos exigida para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição relacionada por legislação: 

Lei Municipal nº 4.410/2020 – doadores de sangue e de medula óssea. 

7.5.1 Documento emitido por órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município, que comprove a 
qualidade de doador de sangue ou de medula óssea. O documento deve discriminar o número e a data em que 
foram realizadas as doações, que não podem ser inferiores a 1 por ano. 

Lei Municipal nº 4.380/2020 – cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição. 

7.5.2 Declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do cidadão, a função 
desempenhada, a data e o turno da eleição, do plebiscito ou do referendo. A declaração só terá validade no prazo 
de 2 anos contados a partir da data da eleição, do plebiscito ou do referendo. 

7.6 Verificando-se mais de um pedido de isenção para o mesmo candidato/cargo, será avaliado o pedido da última 
inscrição realizada.  

7.7 O candidato que prestar informação falsa estará, nos termos da lei, sujeito ao cancelamento da inscrição, exclusão 
do certame, exclusão da lista de aprovados e declaração de nulidade do ato se tiver sido nomeado. 

7.8 O deferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será publicado no site do Concurso Público, na data de 2 
de dezembro de 2022, cabendo recurso do indeferimento, que deve ser interposto nos prazos e de acordo com as 
normas do presente Edital. 

7.9 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento deferido terá sua inscrição homologada, não devendo 
efetuar o pagamento da inscrição. 

7.10 Os candidatos que tiverem o seu requerimento de isenção da taxa de inscrição indeferido deverão, caso desejem 
participar do Concurso Público, efetuar o pagamento da referida taxa até o último dia de inscrição, sob pena de 
terem a sua inscrição cancelada. 

7.11 Os documentos comprobatórios para o pedido de isenção da taxa de inscrição, devem ser protocolados/enviados 
em separado de qualquer outra documentação, no campo próprio do pedido de isenção, condição para que sejam 
analisados. 

8 VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
8.1 Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, para a função cujas 

atribuições forem compatíveis com a deficiência de que seja portador. Aos candidatos com deficiência são 
reservadas 5% das vagas oferecidas para cada uma das funções, nos termos do § 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 
1.069/91. 

8.2 Nos termos da Lei Estadual nº 17.292, de 19 de outubro de 2017, e julgados STJ a seguir mencionados, considera-se 
como pessoa com deficiência a inserida nas seguintes categorias: 

◼ deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 

◼ deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências 
de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz, e 3.000 Hz; 

◼ deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. De acordo com o Decreto 
Estadual nº 2.874/2009, a visão monocular é considerada como deficiência para reserva de vagas. 

◼ Conforme a Súmula 377, do STJ, “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso 
público, às vagas reservadas aos deficientes.” 

◼ deficiência intelectual: origina-se antes da idade de 18 anos e é caracterizada por limitações significativas, tanto 
no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, que abrangem muitas habilidades sociais 
cotidianas e práticas; 

◼ Transtorno do Espectro Autista: caracterizado como: 
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◼ deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por 
deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social, ausência de 
reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 
desenvolvimento; ou 

◼ padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por 
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns, excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados e interesses restritos e fixos; 

◼ Ostomia e o nanismo (nos termos do Decreto Estadual nº 2.874/2009). 
◼ Deficiência orgânica renal crônica estágio V: pessoas com transplante renal, pacientes com insuficiência renal 

crônica, lesão renal progressiva e irreversível da função dos rins em sua fase mais avançada, com identificação 
no Código Internacional de Doenças (CID) pelos números CID N18.0, N18.9 e Z94.0 (rim transplantado). 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.255/2021). 

8.3 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação 
das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 

8.4 Para concorrer às vagas reservadas, os candidatos com deficiência deverão: 

1. Assinalar o item específico de Autodeclaração no Requerimento de Inscrição no Concurso Público; 
2. Fazer o upload no site do Concurso Público (https://2022bcsaude.fepese.org.br), até as 16 horas do último dia 

de inscrição da seguinte documentação: 

◼ Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. O Laudo 
Oftalmológico apresentado pelo candidato com deficiência visual somente será válido se expedido há 
menos de 2 anos da publicação do edital do Concurso Público. 

Obs.: Não serão validados os laudos (atestados) que não contiverem expressamente a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, o código da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da 
deficiência. 

8.5 Não será deferido o pedido de inscrição para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, do candidato que: 

1. Não formalizar a autodeclaração; 
2. Não enviar a documentação exigida no prazo determinado; 

8.6 A listagem de candidatos que realizaram a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência será publicada no site do Concurso Público, na data de 4 de janeiro de 2023, cabendo recurso do 
indeferimento, que deve ser interposto nos prazos e de acordo com as normas do presente Edital. 

8.7 A avaliação dos candidatos com deficiência será de responsabilidade do Município de Balneário Camboriú. 

8.8 Os candidatos com deficiência regularmente inscritos submeter-se-ão, quando convocados, à avaliação de equipe 
multiprofissional do município, que terá a decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência, capacitado ou não para o exercício do cargo. 

8.9 Será excluído da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato que 
não atender à convocação para a avaliação da equipe multiprofissional e/ou cuja deficiência assinalada no 
Requerimento de Inscrição não seja constatada, passando a compor apenas a lista de classificação geral final. 

8.10 Não será admitido recurso relativo à condição de pessoa com deficiência do candidato que, no ato da inscrição, não 
declarar essa condição. 

8.11 Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, elas 
serão ocupadas pelos demais candidatos classificados na lista de livre concorrência. 
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9 SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
9.1 Os documentos exigidos para os requerimentos de condições especiais deverão ser entregues até às 16 horas do 

último dia de inscrições, na FEPESE ou no Posto de Atendimento em Balneário Camboriú, ou por upload no site do 
Concurso Público, ou pelo correio, respeitando o disposto nos itens 3.4 a 3.9 do presente edital. 

Benefício da Lei 11.689/2008 

9.2 Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei Federal 11.689/2008, 
deverão entregar (de acordo com as instruções do item 9.1), a seguinte documentação: 

◼ Certidão e/ou declaração e/ou atestado ou outros documentos públicos emitidos pelos Tribunais de Justiça 
Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do 
CPP. 

Condições Especiais 

9.3 Para solicitar condições especiais para realização de qualquer uma das provas, o candidato deverá: 

1. Assinalar o item específico de Condições Especiais no Requerimento de Inscrição no Concurso Público; 
2. Fazer o upload no site do Concurso Público, até as 16 horas do último dia de inscrição da seguinte 

documentação: 

◼ Laudo médico com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doença (CID), com 
carimbo indicando o número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão, justificando a 
condição especial solicitada. 

9.4 Serão oferecidas para os candidatos com deficiência, mediante requerimento: prova em braile, prova ampliada 
(fonte 16, 20 ou 24), fiscal ledor, intérprete de libras, auxílio para transcrição, prova compatível com o software 
leitor de tela (Jaws e NVDA), acesso à cadeira de rodas, e tempo adicional de até 1 hora para realização da prova 
(somente para os candidatos com deficiência visual). 

9.5 O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para realização da prova, deverá requerê-lo com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência até às 16 horas do último 
dia de inscrições. 

9.6 O candidato que solicitar atendimento para cegueira, surdo-cegueira, baixa visão, visão monocular e/ou outra 
condição específica e tiver sua solicitação confirmada poderá ser acompanhado por cão guia e utilizar material 
próprio: máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, soroban ou cubaritmo, caneta de ponta 
grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano, plano 
inclinado, medidor de glicose e bomba de insulina. Os recursos serão vistoriados pelo fiscal de sala. 

Candidata Lactante 

9.7 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo em sala reservada, 
para tanto deverá: 

1. Assinalar o item específico de Amamentar Durante a Prova no Requerimento de Inscrição no Concurso Público; 
2. Seguir estritamente as normas de conduta estabelecidas no Edital: 

1. No dia da prestação da prova a candidata deverá ser acompanhada de pessoa maior de 18 anos. A criança 
ficará sob a guarda e responsabilidade do acompanhante em sala reservada para essa finalidade. A ausência 
de acompanhante implicará a impossibilidade de a candidata prestar a prova. 

2. No momento da amamentação a candidata será levada ao local destinado para esta finalidade, na 
companhia de um fiscal. É vedada a presença do acompanhante no ato da amamentação. 

3. O acompanhante não poderá portar os materiais e equipamentos vedados aos candidatos que prestam 
prova. Caso, inadvertidamente, traga quaisquer desses materiais, deverá entregá-los à Coordenação. 

4. O acompanhante só poderá retirar-se do local reservado, salvo por motivo de força maior, acompanhado 
por um fiscal designado pela FEPESE. 

5. O tempo despendido na amamentação, limitado a intervalos de 30 minutos a cada 2 horas, se necessário, 
será compensado durante a realização da prova, em igual período, observado o limite de idade de 6 meses, 
a ser comprovado no dia da realização da prova, por meio da respectiva certidão de nascimento ou 
documento equivalente 
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Portadores de Implantes Metálicos 

9.8 Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais, os que usem marca-passo 
e/ou tenham implantados pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos deverão assinalar no requerimento de 
inscrição esta circunstância e portar no dia da realização da prova exame ou laudo médico comprovando o seu uso. 

Solicitações Motivadas por Práticas Religiosas 

9.9 Os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado por motivos religiosos (uso de cobertura durante as 
provas ou realização da prova após o pôr do sol de sábado), deverão assinalar no requerimento de inscrição esta 
circunstância e entregar (de acordo com as instruções do item 9.1), a seguinte documentação: 

◼ Declaração da congregação religiosa a que pertencem, atestando a sua condição de membro. 

10 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
10.1 As inscrições que preencherem todas as condições dispostas neste Edital serão homologadas e deferidas pela 

autoridade competente. O ato de homologação será divulgado no site do Concurso Público, na data provável de 4 
de janeiro de 2023. 

11 PROVA ESCRITA 
11.1 A Prova Escrita, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório, constará de questões objetivas, com 5 

alternativas de resposta, das quais uma única será a correta. 

11.2 A Prova Escrita será aplicada na data provável de 22 de janeiro de 2023, em locais que serão divulgados no site do 
Concurso Público, na data provável de 18 de janeiro de 2023, seguindo o cronograma a seguir: 

Cronograma de aplicação da Prova Escrita 

11.3 A prova escrita para todos os cargos terá duração de 3 horas. 

Tabela 11.1 Cronograma 

EVENTO  HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova  13h 

Fechamento dos portões (não será permitida a entrada a partir deste horário)  13h40 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas  13h50 

Horário de início da resolução da prova  14h 

Horário mínimo para a entrega da prova e saída do local  15h 

Término da prova e entrega do caderno de provas e do cartão resposta  17h 

   

Áreas de Conhecimento 

11.4 As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada uma, estão dispostos 
nas tabelas abaixo: 

Tabela 11.2 Cargos com exigência de ensino superior 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor  Total 

Língua Portuguesa 05 0,25 1,25 

Conhecimentos Atuais 05 0,25 1,25 

Legislação e Saúde Pública 10 0,25 2,50 

Conhecimentos específicos do cargo 20 0,25 5,00 

TOTAIS 40 — 10,00 
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Tabela 11.3 Cargos com exigência de ensino médio/técnico 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor  Total 

Língua Portuguesa 05 0,25 1,25 

Conhecimentos Atuais 05 0,25 1,25 

Legislação e Saúde Pública 10 0,25 2,50 

Conhecimentos específicos do cargo 20 0,25 5,00 

TOTAIS 40 — 10,00 

 

Tabela 11.4 Cargos com exigência de ensino médio 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor  Total 

Língua Portuguesa 05 0,25 1,25 

Conhecimentos Atuais 05 0,25 1,25 

Higiene e Segurança no Trabalho 10 0,25 2,50 

Conhecimentos específicos do cargo 20 0,25 5,00 

TOTAIS 40 — 10,00 

 

11.5 Para ser aprovado na prova escrita, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6,00. 

11.6 Os candidatos que não obtiverem a pontuação prevista no item 11.5, estarão eliminados do Concurso Público. 

Normas Gerais para prestar a Prova Escrita 

11.7 Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um caderno de questões e um cartão-
resposta, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da 
correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras 
correspondentes às respostas que julgar corretas. 

11.8 A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada 
imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do Concurso Público envidará todos os esforços para a rápida 
substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala 
fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a 
substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova. 

11.9 O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material 
transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas. As provas serão corrigidas unicamente 
pela marcação no cartão-resposta, não sendo válidas as marcações feitas no caderno de questões. 

11.10 O preenchimento do cartão resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do 
candidato. 

11.11 Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta 
devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só 
poderão entregar as provas simultaneamente. 

11.12 Será atribuída nota 0,00 às respostas de questões objetivas: 

1. Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 
2. Que contenha emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
3. Contendo mais de uma opção de resposta assinalada; 
4. Que não estiver assinalada no cartão de respostas; 
5. Assinalada em cartão resposta sem a assinatura do candidato; 
6. Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

11.13 Só será permitido o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar no portão de entrada até o horário 
determinado no Edital para o fechamento dos portões. 
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11.14 É de responsabilidade do candidato localizar com antecedência o portão de entrada, bem como a sala em que 
prestará a prova. Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário 
determinado, seja qual for o motivo alegado para o atraso. 

11.15 Os candidatos, para participar da Prova Escrita com questões objetivas, deverão submeter-se às determinações da 
autoridade sanitária vigentes na data de aplicação da prova, caso estejam em vigor na data de aplicação da prova. 
Tais exigências serão informadas por aviso publicado no site do Concurso Público, quando da informação dos locais 
de prova. 

11.16 A FEPESE, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da Prova Escrita ou transferir suas datas 
e/ou horários. Eventuais alterações serão comunicadas pelo site do Concurso Público, por mensagem enviada para 
o e-mail informado pelo candidato, ou por aviso fixado na entrada principal ou mural do local anteriormente 
determinado, caso o evento determinante da alteração seja de natureza imprevisível. 

11.17 Para prestar a prova o candidato deverá apresentar documento de identificação original, não se aceitando cópias 
(mesmo autenticadas) ou protocolos. 

11.18 São considerados documentos de identidade: 

1. Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional; 

2. Passaporte; 
3. Certificado de reservista (com foto); 
4. Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 
5. Carteira de trabalho; e  
6. Carteira nacional de habilitação (com foto). 

11.19 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 dias. 

11.20 Só serão aceitos documentos em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato 
e sua assinatura. 

11.21 A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso do candidato ao local 
de prova. 

11.22 Em face de eventual divergência, a FEPESE poderá exigir a apresentação do original do comprovante de pagamento 
da inscrição, com a devida autenticação bancária, não sendo válida cópia mesmo que autenticada. 

11.23 A FEPESE poderá, a qualquer momento, submeter os candidatos à revista pessoal e/ou de seus pertences, inclusive 
com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua identificação por documento e/ou 
datiloscopia, ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo. 

11.24 Em vista de eventual varredura eletrônica a que possa ser submetido, o candidato que faça uso de marca-passo, 
pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverá comunicar a situação à FEPESE, até o último dia de 
inscrições. A comunicação deverá ser acompanhada de original de laudo médico que comprove as informações 
prestadas. 

11.25 Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes materiais: 

1. Canetas esferográficas feitas com material transparente com tinta das cores azul ou preta; 
2. Documento de identificação; 
3. Comprovante do pagamento da inscrição; 
4. Caso assim deseje, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 

11.26 Para fazer uso de medicamentos, aparelhos auriculares, talas e bandagens, o candidato deverá apresentar à 
Coordenação Local a respectiva prescrição médica. 

11.27 É vedada a comunicação de qualquer natureza com outros candidatos, a consulta a livros, revistas, folhetos ou 
anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares e/ou quaisquer outros 
transmissores ou receptores de ondas de rádio (como controles de portões ou chaves remotas de veículos) e/ou 
ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico. Também é proibido o fumo, o uso de medicamentos, óculos 
escuros (salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus ou bonés ou 
qualquer outro tipo de cobertura.  

11.28 Não será permitida, em qualquer hipótese, a entrada de candidato armado nos locais onde se realizam as provas. A 
FEPESE não manterá qualquer armamento sob sua guarda. 

11.29 Os telefones celulares e demais equipamentos e materiais trazidos para o local da prova devem ser entregues sem 
qualquer outro aviso, desligados quando couber, aos fiscais da sala antes do início da prova. A simples posse, 
mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, 
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corredor ou banheiros, configura tentativa de fraude e implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, 
sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

11.30 É vedado ao candidato, durante a realização das provas, ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal. 

11.31 A FEPESE e o Município de Balneário Camboriú não assumem qualquer responsabilidade por acidentes pessoais 
e/ou avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos ou equipamentos – mesmo que tenham sido 
entregues aos fiscais de sala – veículos ou qualquer outro bem trazido pelos candidatos para o local de prova ou 
qualquer tipo de dano que vierem a sofrer. 

11.32 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para as provas, nem a realização de provas fora do horário e 
locais marcados para todos os candidatos. 

11.33 O caderno de provas não poderá ser retirado da sala de aplicação da prova. Ele será publicado juntamente com o 
gabarito preliminar, até as 23h59min da data de realização da prova 

12 NOTA FINAL, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 

Nota Final 

12.1 A nota final dos candidatos será igual ao valor da nota obtida na prova escrita. 

Nota Final = Nota da Prova Escrita 

Classificação 

12.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final, expressa com 2 casas decimais sem 
arredondamento. 

12.3 A classificação será publicada em 2 relações: 

1. Candidatos inscritos para as vagas reservadas a pessoas com deficiência; 
2. Candidatos inscritos para as vagas de livre concorrência. 

12.4 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate na classificação, sucessivamente, o candidato que: 

1. Possuir maior idade entre os candidatos com mais de 60 anos, completados até o último dia de inscrição do 
Concurso Público, nos termos da Lei nº 10.741/2003, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento. 

2. Possuir maior pontuação nas questões de Conhecimentos específicos; 
3. Possuir maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
4. Possuir maior pontuação nas questões de Legislação e Saúde Pública, quando couber; 
5. Possuir maior pontuação nas questões de Higiene e Segurança no Trabalho, quando couber; 
6. Possuir maior pontuação nas questões de Conhecimentos Atuais; 
7. A condição de jurado, comprovada nos termos e prazo previstos pelo Edital; 
8. Maior idade completada até o último dia de inscrição. 

Resultado Final 

12.5 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de duas listagens: 

1. Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com 
deficiência, em ordem de classificação; 

2. Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como 
pessoa com deficiência, em ordem de classificação. 

12.6 Serão divulgados no site do Concurso Público: 

1. O resultado preliminar, na data provável de 14 de fevereiro de 2023. 
2. O resultado final, na data provável de 24 de fevereiro de 2023. 

13 RECURSOS 
13.1 Caberão recursos dos seguintes atos do Concurso Público: 

1. Indeferimento do pedido de isenção do valor da inscrição; 
2. Não homologação da inscrição; 
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3. Não homologação dos pedidos de vagas reservadas; 
4. Indeferimento dos pedidos de condições especiais; 
5. Questões de prova escrita e gabarito provisório; 
6. Resultado da Prova Escrita; 
7. Resultado Final. 

13.2 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, até às 17 horas do segundo dia útil posterior à 
publicação do ato em desfavor do qual deseja o candidato recorrer. 

Instruções para interposição de recursos 

1. Acessar o site do Concurso Público (https://2022bcsaude.fepese.org.br) e clicar no link Recursos e 
Requerimentos; 

2. Preencher online o requerimento com argumentação clara, consistente e objetiva; 
3. Caso o recurso seja contra o teor da questão ou gabarito preliminar, deve ser preenchido um requerimento 

para cada uma das questões contestadas. 

13.3 Não serão analisados os recursos: 

1. Interpostos por desacordo com as normas estabelecidas no Edital; 
2. Entregues por meios não descritos no presente Edital; 
3. Entregues após os prazos neste Edital. 

13.4 Caso o candidato entregue mais de um recurso contra a mesma questão ou ato do Concurso Público, só será 
analisado o último transmitido, entregue ou recebido. 

13.5 Os recursos intempestivos e inconsistentes não serão analisados. 

13.6 No caso de anulação de qualquer questão, ela será considerada como correta para todos os candidatos que a 
responderam, mesmo que não tenham interposto recurso. 

13.7 No caso de erro na indicação da resposta correta, o gabarito provisório será alterado, sendo as provas corrigidas 
com base no gabarito definitivo. 

13.8 Alterada a pontuação e/ou classificação do candidato, de ofício, ou por força de provimento de recurso, poderá 
haver alteração da pontuação obtida e/ou da classificação. 

13.9 O despacho dos recursos será publicado coletivamente no site do Concurso Público. Uma resposta individual a cada 
requerimento será acessível na ÁREA DE ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO. Não serão encaminhadas respostas a 
recursos por qualquer outro meio. 

13.10 Não será admitido recurso requerendo, sem fundamentação clara e objetiva, a simples revisão de prova escrita ou 
majoração da nota atribuída em qualquer das etapas do Concurso. 

13.11 Caso o candidato venha a interpor mais de um recurso contra a mesma questão ou ato do Concurso Público só será 
analisada a última impugnação recebida. 

13.12 Não caberá pedido de revisão, em nível administrativo, da decisão da Comissão Organizadora em recurso interposto 
pelo candidato. 

14 NOMEAÇÃO E POSSE 
14.1 Concluído o Concurso Público e homologados os seus resultados, os candidatos aprovados passam a fazer parte do 

cadastro de reserva do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Município de Balneário Camboriú, obedecida a 
ordem de classificação. 

14.2 A nomeação será efetivada de acordo com as conveniências do Município de Balneário Camboriú, respeitado o 
limite prudencial de gastos estabelecidos pela lei e demais regras aplicáveis às despesas com pessoal. 

14.3 A convocação, nomeação e posse dos candidatos classificados são de exclusiva competência e responsabilidade do 
Município de Balneário Camboriú e serão regidas por editais próprios publicados na forma da lei. 

14.4 As convocações dos candidatos serão feitas através do site da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú no 
endereço (https://www.br.sc.gov.br/editais.cfm). 

14.5 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizados seus dados pessoais e endereço eletrônico. As alterações 
deverão ser informadas através do sistema de Protocolo 1 doc da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 
através do link (https://bc.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp) no fluxo: DIGP - Alteração Cadastral - Concurso Público. 

https://www.br.sc.gov.br/editais.cfm


MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 004/2022 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  https://2022bcsaude.fepese.org.br 

*Alterado pelo Termo Aditivo 1 

 11 de novembro de 2022 Página 15 de 29 

14.6 Para ser admitido, o empregado público apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu 
assentamento individual, observando a legislação vigente no momento da contratação. 

14.7 A Administração Pública poderá rescindir unilateralmente os contratos provenientes das admissões de empregados 
públicos, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

1. Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, listadas a 
seguir: 

a. ato de improbidade; 
b. incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c. negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando construir ato de 

concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d. condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da 

pena; 
e. desídia no desempenho das respectivas funções; 
f. embriaguez habitual ou em serviço; 
g. violação de segredo da empresa; 
h. ato e indisciplina ou de insubordinação; 
i. abandono de emprego; 
j. ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 

mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
k. ato lesivo de honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, 

salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
l. prática constante de jogos de azar. 

2. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 
3. Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei Federal nº 9.801/99. 
4. Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso 

hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos 
padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de 
acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 

5. Extinção do repasse financeiro relativos aos Programas a que os cargos encontram-se atrelados pelos Governos 
Estadual e Federal. No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido 
unilateralmente na hipótese de apresentação de declaração falsa de residência. 

Documentos necessários para posse 

14.8 Devem ser apresentadas cópias simples e os originais dos seguintes documentos: 

Em caso de alteração de nome, por casamento, divórcio ou qualquer outro fator gerador, em todos os 
documentos deverá constar o nome atualizado, sob pena de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do 
Código Penal. 

1. Declaração de quitação com as obrigações eleitorais e de estar pleno gozo dos direitos políticos (obtido no 
cartório eleitoral ou imprimir na internet através do endereço eletrônico:  

◼ https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

2. Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (completa e com recibo), ou se isento apresentar declaração 
de bens ou de não possuir bens; 

◼ No caso de pais como dependentes para fins de imposto de renda, apresentar cópia do CPF e RG dos 
mesmos. 

3. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas; no artigo 137 e seu 
parágrafo único da lei federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios; 

4. Declaração de acumulação legal de cargo público, constando o cargo, carga horária, local de trabalho; 
5. Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego público ou percepção de proventos; 
6. Certidão de casamento atualizada ou declaração de união estável; 
7. CPF do cônjuge; 
8. Carteira de Identidade do cônjuge; 
9. Carteira de Identidade ou Certidão de nascimento do(s) filho(s); 

10. CPF do(s) filho(s); 
11. Certidão negativa de Primeiro Grau dos distribuidores criminais das Justiças Federal e Estadual onde tenha 

residido nos últimos 3 anos: 
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◼ Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa 

12. Certidão criminal estadual e federal: 

◼ FEDERAL – disponível em https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 
◼ ESTADUAL – disponível em https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes 
◼ A certidão estadual deve ser emitida e-SAJ e e-PROC de primeiro grau.  

A certidão e-SAJ só é válida desde que apresentada com e-PROC.  
Favor atentar-se para a comarca de emissão, deve ser a comarca de residência do candidato. 

13. Comprovante de residência em nome do contratado, pai, mãe, cônjuge legal ou declaração de residência em 
nome do proprietário autenticada em cartório; 

14. Certificado de reservista (se masculino); 
15. Cópia do nº PIS/PASEP; 
16. Cópia CTPS com o nº de série e data da emissão; 
17. Uma foto 3×4 (atual); 
18. CTPS - Carteira de trabalho; 
19. Comprovante do nível de escolaridade exigido para o cargo conforme o edital; 
20. Comprovante de inscrição no conselho de classe, respectivo (quando couber);  
21. Título de eleitor; 
22. CPF; 
23. Comprovante de Situação Cadastral no CPF regular: 

◼ Receita Federal - disponível em: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ 
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

24. RG – Carteira de identidade (não será aceito CNH); 
25. Comprovante de qualificação cadastral do e-Social (com os dados corretos): 

◼ Disponível em: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml 

26. Para o cargo de Motorista/Socorrista (SAMU): Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D" e Treinamento 
especializado de acordo com o Art. 145 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9503, Resolução 168 e 789/2020. 

Exames Solicitados 

14.9 Exames clínicos com prazo de validade de até 60 (sessenta) dias da data de convocação: 

Tabela 14.1 Cargos com exigência de nível superior 

Cargo 

Cirurgião Dentista ESF 

Enfermeiro ESF 

Médico ESF 

 

14.10 Para os cargos com exigência de nível superior da Tabela 14.1 serão exigidos os Exames Complementares: 

1. Hemograma; 
2. Glicemia; 
3. Creatinina; 
4. Lipidograma total; 
5. Alanina transaminase; 
6. Aspartato transaminase; 
7. Parcial de urina; 
8. Raio X de tórax PA e Perfil; 
9. Raio X de coluna cervical AP e perfil; 

10. Raio X de coluna dorsal AP e Perfil; 
11. Raio X coluna lombo-sacra AP e Perfil; 
12. Eletrocardiograma de repouso, para candidatos com idade igual ou superior a 35 (trinta e cinco) anos; 
13. Exame oftalmológico: refração e tonometria (com laudo); 
14. HbsAG; 
15. Anti-Hbs; 
16. HCV; 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml
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17. VDRL; 
18. Teste psicométrico (com laudo – parecer conforme o cargo pretendido emitido por um psicólogo credenciado 

com registro). 

Tabela 14.2 Cargos com exigência de nível médio/técnico 

Cargo 

Técnico de Enfermagem ESF 

Técnico de Enfermagem SAMU 

 

14.11 Para os cargos com exigência de nível médio/técnico da Tabela 14.2 serão exigidos os Exames Complementares: 

1. Hemograma; 
2. Glicemia; 
3. Creatinina; 
4. Lipidograma total; 
5. Alanina transaminase; 
6. Aspartato transaminase; 
7. Parcial de urina; 
8. Raio X de tórax PA e Perfil (com laudo); 
9. Raio X de coluna cervical AP e perfil (com laudo); 

10. Raio X de coluna dorsal AP e Perfil (com laudo); 
11. Raio X coluna lombo-sacra AP e Perfil (com laudo); 
12. Eletrocardiograma de repouso, para candidatos com idade igual ou superior a 35 (trinta e cinco) anos (com 

laudo); 
13. Exame oftalmológico: refração e tonometria (com laudo); 
14. HbsAG; 
15. Anti-Hbs; 
16. HCV; 
17. VDRL; 
18. Teste psicométrico (com laudo – parecer conforme o cargo pretendido emitido por um psicólogo credenciado 

com registro). 

Tabela 14.3 Cargos com exigência de nível médio/técnico 

Cargo 

Motorista/ Socorrista SAMU 

 

14.12 Para os cargos com exigência de nível médio/técnico da Tabela 14.3 serão exigidos os Exames Complementares: 

1. Hemograma; 
2. Glicemia; 
3. Creatinina; 
4. Lipidograma total; 
5. Alanina transaminase; 
6. Aspartato transaminase; 
7. Parcial de urina; 
8. Raio X de tórax PA e Perfil (com laudo); 
9. Raio X de coluna cervical AP e perfil (com laudo); 

10. Raio X de coluna dorsal AP e Perfil (com laudo); 
11. Raio X coluna lombo-sacra AP e Perfil (com laudo); 
12. Eletrocardiograma de repouso, para candidatos com idade igual ou superior a 35 (trinta e cinco) anos (com 

laudo); 
13. Exame oftalmológico: refração e tonometria (com laudo); 
14. Teste psicométrico (com laudo – parecer conforme o cargo pretendido emitido por um psicólogo credenciado 

com registro); 
15. HbsAG; 
16. Anti-Hbs; 
17. HCV; 
18. VDRL; 
19. Eletroencefalograma em vigília (com mapeamento e laudo); 
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20. Gama GT; 
21. Audiometria. 

Tabela 14.4 Cargos com exigência de nível médio 

Cargo 

Agente Comunitário de Saúde 

Agente de Combate às Endemias 

 

14.13 Para os cargos com exigência de nível médio da Tabela 14.4 serão exigidos os Exames Complementares: 

1. Hemograma; 
2. Glicemia; 
3. Creatinina; 
4. Lipidograma total; 
5. Alanina transaminase; 
6. Aspartato transaminase; 
7. Parcial de urina; 
8. Raio X de tórax PA e Perfil (com laudo); 
9. Raio X de coluna cervical AP e perfil (com laudo); 

10. Raio X de coluna dorsal AP e Perfil (com laudo); 
11. Raio X coluna lombo-sacra AP e Perfil (com laudo); 
12. Eletrocardiograma de repouso, para candidatos com idade igual ou superior a 35 (trinta e cinco) anos (com 

laudo); 
13. Exame oftalmológico: refração e tonometria (com laudo); 
14. HbsAG; 
15. Anti-Hbs; 
16. HCV; 
17. VDRL. 

14.14 Os exames médicos serão eliminatórios, sendo excluídos do Concurso Público os candidatos que não apresentarem 
aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público para o qual se inscreveram. 

14.15 Caberá ao Perito/Junta Médica Oficial designado pelo Município considerar apto para o exercício do cargo e, ainda, 
solicitar exames complementares essenciais e inerentes ao cargo. 

14.16 Cabe exclusivamente ao candidato providenciar e custear todos os exames médicos exigidos para acesso ao cargo 
para o qual restou aprovado. 

14.17 Poderão ser exigidos dos candidatos, exames complementares aos mencionados acima, sempre que os exames 
apresentados pelo candidato apontarem resultado dúbio ou inconclusivo para a compatibilização com a atividade a 
ser realizada, conforme orientação da perícia médica responsável pela avaliação. 

15 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
15.1 Delegam-se à FEPESE as seguintes competências: 

1. Divulgar amplamente o Concurso Público e o presente Edital;  
2. Receber as inscrições e respectivos valores;  
3. Homologar as inscrições;  
4. Analisar os pedidos de isenção;  
5. Avaliar os candidatos em todas as etapas previstas no presente edital;  
6. Receber e julgar os recursos previstos neste Edital;  
7. Prestar informações sobre o Concurso Público, no período de realização do mesmo;  
8. Publicar o Resultado Final no site do Concurso Público. 

16 FORO JUDICIAL 
16.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público previsto neste Edital é o da Comarca do 

Município de Balneário Camboriú (SC). 
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17 DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 

providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso 
Oficial, oportunamente divulgado no site do Concurso Público. 

17.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os comunicados e Editais 
referentes ao Concurso Público de que trata este Edital. 

17.3 O edital, avisos e outras publicações no site do Concurso Público e as publicações legais, são as únicas fontes de 
informações válidas e estarão ao dispor dos candidatos no Posto de Atendimento da FEPESE em Florianópolis, 
respeitado o horário de funcionamento. 

17.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do 
candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de 
confirmação de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às fases deste Concurso Público. 

17.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará a sua eliminação do Concurso Público. 

17.6 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer a alteração através 
do e-mail bcsaude@fepese.org.br até a data de publicação da homologação do resultado final. 

17.7 A FEPESE não fornecerá cópias dos documentos apresentados que, depois de protocolados, não poderão ser 
complementados. 

17.8 Constatada qualquer irregularidade quanto à veracidade da documentação apresentada, o candidato terá sua 
inscrição cancelada ou o contrato cessado e os documentos serão encaminhados à comissão instituída pelo 
Município de Balneário Camboriú, para abertura de processo administrativo. 

17.9 É vedada a inscrição no Concurso Público de membros da Comissão do Concurso Público nomeados pelo Município 
de Balneário Camboriú e de funcionários da FEPESE. 

17.10 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público da FEPESE e 
pelo Município de Balneário Camboriú. 

Fabrício Oliveira 
Prefeito do Município de Balneário Camboriú 
11 de novembro de 2022. 
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ANEXO 1 CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

O Cronograma de atividade do Concurso Público poderá ser alterado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional. A alteração poderá ser feita sem aviso prévio, bastando, para todos os efeitos legais, a sua 
comunicação no site do Concurso Público em (https://2022bcsaude.fepese.org.br). 

Cronograma de Inscrições 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação do Edital  11/11/22 

 Período de inscrições 18/11/22 19/12/22 

 Pedidos de isenção da taxa de inscrição 18/11/22 25/11/22 

 Pedidos de condições especiais para prestação de prova 18/11/22 19/12/22 

 Entrega de documentos exigidos: Vagas Reservadas PCD (Pessoas com Deficiência) 18/11/22 19/12/22 

 Publicação dos resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição  02/12/22 

 Prazo Recursal: indeferimento dos pedidos de isenção 05/12/22 06/12/22 

 Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de isenção  12/12/22 

 Homologação das inscrições  04/01/23 

 Prazo Recursal: homologação das inscrições 05/01/23 06/01/23 

 Publicação das respostas aos recursos: homologação das inscrições  16/01/23 

 Publicação dos resultados dos pedidos de condições especiais para prestação de prova  04/01/23 

 Prazo Recursal: indeferimento dos pedidos de condições especiais 05/01/23 06/01/23 

 Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de condições especiais  16/01/23 

 Publicação dos resultados dos pedidos de vagas reservadas PCD  04/01/23 

 Prazo Recursal: indeferimento dos pedidos de vagas reservadas PCD 05/01/23 06/01/23 

 Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de vagas reservadas PCD  16/01/23 

    

Cronograma Prova Objetiva 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação dos locais de prova  18/01/23 

 Prova escrita  22/01/23 

 Publicação do caderno de provas e gabarito preliminar  22/01/23 

 Prazo Recursal: gabarito preliminar 23/01/23 24/01/23 

 Publicação das respostas aos recursos: gabarito preliminar  31/01/23 

 Publicação do resultado da Prova Escrita  01/02/23 

 Prazo Recursal: resultado da Prova Escrita 02/02/23 03/02/23 

 Publicação das respostas aos recursos: resultado da Prova Escrita  10/02/23 
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Cronograma Resultado Final 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação do resultado (preliminar) do Concurso Público  14/02/23 

 Prazo Recursal: resultado (preliminar) do Concurso Público 15/02/23 16/02/23 

 Publicação das respostas aos recursos: resultado (preliminar) do Concurso Público  23/02/23 

 Publicação do resultado do Concurso Público  24/02/23 

 Homologação do Concurso Público  ASD 
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ANEXO 2 PROGRAMAS DAS PROVAS 

Importante! 

As questões relacionadas a legislação e normas poderão abranger alterações havidas até a data da 
publicação do Edital. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como 
as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se 
listadas nos programas das provas. 

◼ CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 

Questões de Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da 
oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e 
adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação 
pronominal. Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. 

Conhecimentos Atuais 

O Mundo em que vivemos: continentes, mares, oceanos, desertos, clima. Países mais populosos. O que são, onde 
estão, importância: ONU, CEE, OCDE, MERCOSUL, OMC, OTAN, FMI. Problemas do mundo contemporâneo: 
Refugiados, produção e distribuição de alimentos, água potável, superpopulação, poluição. Brasil: Localização, 
extensão territorial, população, grandes rios, Regiões Geográficas, Estados e Capitais. Santa Catarina: Localização, 
extensão territorial, população, regiões e microrregiões, economia. Município de Balneário Camboriú: Localização, 
extensão territorial, população, economia. Importância do turismo para o Município. Atrações turísticas. 

Legislação e Saúde Pública 

Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; elementos conceituais da: Atenção Primária, Estratégia Saúde da 
Família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Controle de doenças crônicas não 
transmissíveis, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Trabalho 
em equipe multiprofissional. Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Promoção de Saúde. Política 
Nacional de Humanização. 

Questões de Conhecimentos Específicos 

Cirurgião Dentista (ESF) 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990- Lei orgânica da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistemas de notificação e vigilância 
epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. 
Biossegurança.  

Materiais e instrumentais. Anatomia bucal. Saúde bucal. Métodos e técnicas preventivas. Patologia e Diagnóstico 
Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Terapêutica. Anamnese e exame clínico. 
Promoção de saúde em odontologia. 

Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais. Medidas preventivas das doenças orais. Fluoretos. Materiais 
dentários. Etiopatogenia, diagnóstico e tratamentos das doenças mais prevalentes da cavidade oral. Noções de 
odontogeriatria.  

Pacientes especiais. Cirurgia, patologia e radiologia oral. Odontologia legal. Pequenas cirurgias. Periodontia. Prótese 
Dentária. Procedimentos Clínico-Integrados. Procedimentos de intervenção. 
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Enfermeiro (ESF) 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990- Lei orgânica da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistemas de notificação e vigilância 
epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. 
Biossegurança.  

Planejamento e organização na administração e na assistência de enfermagem – competências do enfermeiro. 
Assistência de enfermagem à saúde da criança, do adolescente, saúde da mulher, do adulto, do idoso e Saúde 
Mental. Assistência de enfermagem a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de notificação 
compulsória. Administração em enfermagem. Visitas domiciliares e consulta de enfermagem. Esterilização de 
materiais. Programa Nacional de Imunização. Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual. Vigilância em 
saúde. Educação em saúde. Procedimentos técnicos na assistência de enfermagem. Administração de 
medicamentos. Controle de infecção hospitalar. 

Médico (ESF) 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990- Lei orgânica da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistemas de notificação e vigilância 
epidemiológica e sanitária. Medidas para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou epidemias. 
Biossegurança.  

Estratégia Saúde da Família. Notificação das doenças Transmissíveis: Prevenção e Controle. Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial 
periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite 
aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do 
Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, 
tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido/base, nefro litíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: 
anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide 
juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, 
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, 
abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptocócicas, 
estafilococicas, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: 
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas 
imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia, cânceres de pele. Ginecológicas: doença 
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama e intercorrências no ciclo gravídico. 

◼ CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 

Questões de Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da 
oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e 
adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação 
pronominal. Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. 

Conhecimentos Atuais 

O Mundo em que vivemos: continentes, mares, oceanos, desertos, clima. Países mais populosos. O que são, onde 
estão, importância: ONU, CEE, OCDE, MERCOSUL, OMC, OTAN, FMI. Problemas do mundo contemporâneo: 
Refugiados, produção e distribuição de alimentos, água potável, superpopulação, poluição. Brasil: Localização, 
extensão territorial, população, grandes rios, Regiões Geográficas, Estados e Capitais. Santa Catarina: Localização, 
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extensão territorial, população, regiões e microrregiões, economia. Município de Balneário Camboriú: Localização, 
extensão territorial, população, economia. Importância do turismo para o Município. Atrações turísticas. 

Legislação e Saúde Pública 

Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; elementos conceituais da: Atenção Primária, Estratégia Saúde da 
Família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Controle de doenças crônicas não 
transmissíveis, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Trabalho 
em equipe multiprofissional. Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Promoção de Saúde. Política 
Nacional de Humanização. 

Questões de Conhecimentos Específicos 

Motorista/Socorrista (SAMU) 

Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de 
Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias. Art. 145. Resolução 
168/2004 e 789/2020. 

Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos 
equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das 
Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações.  

Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; 
Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação. DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; 
Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos 
de Acidentes.  

Primeiros Socorros: Como socorrer; Avaliação Primária da vítima – Suporte Básico da Vida. RCP em adulto, criança e 
bebê, asfixia; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. 

Conhecimentos Gerais do Veículo: Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos 
de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; 
Suspensão; Direção; Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico.  

Técnico em Enfermagem (ESF) 
Técnico em Enfermagem (SAMU) 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei orgânica da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes. 

Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas 
antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para 
exames; Cuidados de enfermagem ao paciente em situação de urgência e emergência; Humanização do 
atendimento ao cliente/paciente no ambulatório e/ou no hospital; Limpeza e preparo da unidade do paciente; 
Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e óbito; Princípios de preparo e administração de 
medicamentos; Manuseio de equipamentos e materiais esterilizados; Curativo simples. Assistência de enfermagem 
em clínica médica; Assistência de enfermagem ao paciente idoso. Cuidados de enfermagem a clientes/pacientes nas 
diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios das cirurgias gerais; Normas e rotinas do 
centro cirúrgico; Transtornos mentais: conceito, etiologia, epidemiologia, sinais e sintomas clínicos, farmacoterapia, 
assistência de enfermagem; Alcoolismo; Emergências; Noções básicas sobre o processo gestacional– sinais e 
sintomas; Assistência de enfermagem no pré-natal, parto. Complicações e doenças decorrentes da gravidez; 
Aleitamento materno; Agravos sociais: a criança e ao adolescente de violência e abandono; Assistência de 
enfermagem no atendimento ginecológico; Anotações de enfermagem. Assistência ao cliente/paciente em 
tratamento clínico e cirúrgico. Doenças; DST/HIV/AIDS; Procedimentos de Esterilização; Vigilância em Saúde. Sala de 
Vacinas. Programa Nacional de Imunização-PNI.  
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◼ CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO 

Questões de Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) 
e grau (diminutivo e aumentativo). Classificação do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e 
gênero). Análise e Interpretação de pequenos textos.  

Conhecimentos Atuais 

Brasil: Localização, extensão territorial, população, grandes rios, Regiões Geográficas, Estados e Capitais. Santa 
Catarina: Localização, extensão territorial, população, regiões e microrregiões, economia. Município de Balneário 
Camboriú: Localização, extensão territorial, população, economia. Importância do turismo para o Município. 
Atrações turísticas. 

Higiene e Segurança no Trabalho 

Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: 
alimentação saudável, prática de atividades físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e podemos 
fazer. Prevenção da COVID-19. CIPA: O que é, importância. Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. 
Roupas adequadas para os trabalhos de limpeza e conservação externos como capina, recolhimento de resíduos, 
trabalhos de alvenaria e pintura. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando devem 
ser usados. Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados que devemos tomar. 
Cuidados no manuseio de energia elétrica. Cuidados no trânsito (pedestre) e no transporte coletivo. Prevenção e 
combate a incêndios. O que fazer no caso de um acidente: engasgos, queimaduras, choque elétrico, atropelamento. 

Questões de Conhecimentos Específicos 

Agente Comunitário de Saúde 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei orgânica da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes. 

Conceito de Agente Comunitário de Saúde; Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde: Quem é o ACS, O 
Agente Comunitário de Saúde no PACS e PSF; Cadastramento e acompanhamento dos dados coletados; diagnóstico 
do Meio Ambiente; Microárea e Microárea de risco; Mapeamento; Funções. Higiene, profilaxia e imunidade. Tipos 
de doença: hereditária, congênita, adquirida e epidemiológica. Fontes de infecção. Doenças causadas por bactérias 
e vírus. Aids e Dengue. Principais verminoses humanas. 

Agente de Combate às Endemias 

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei orgânica da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes. 

Noções básicas de prevenção, sintomas, classificação doas agentes causadores de endemias. Noções Básicas de 
Epidemiologia: Notificação compulsória; Investigação; Inquérito; Surto; Bloqueio; Epidemia; Endemia; Controle de 
agravos. Vigilância em Saúde da Dengue, Esquistossomose, Chikungunya, Malária, Raiva Humana, Leishmaniose e 
Febre Amarela. Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de epidemias da Dengue. 
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ANEXO 3 ATRIBUIÇÕES 

◼ CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cirurgião Dentista (ESF) 

Missão: 

Desenvolver ações que promovam a saúde bucal, sejam elas de orientação, prevenção ou curativas, utilizando-se de 
procedimentos clínicos, radiográficos e cirúrgicos, a fim de contribuir com a saúde da população. 

Responsabilidades: 

Elaborar ações de promoção de saúde em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e profissionais envolvidos, 
visando organizar os trabalhos a serem desempenhados durante o ano e/ou período correspondente, bem como, 
elaborar normas técnicas e administrativas de organização e funcionamento dos serviços odontológicos, 
juntamente com a equipe de saúde. 

Disseminar o conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em higiene e saúde bucal, como escovação, uso 
do flúor, entre outros, desenvolvendo e praticando ações de orientação e educação em saúde bucal nas escolas e 
outros estabelecimentos.  

Realizar o levantamento de problemas bucais em pacientes, a fim de obter indicadores sobre a situação da saúde 
bucal no Município, através de exames clínicos, laboratoriais e visitas presenciais. 

Estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento bucal, por meio de atendimentos presenciais, uso de 
instrumentos e equipamentos apropriados, realização e análise de exames radiológicos, laboratoriais e/ou outros, 
bem como, utilizar-se de procedimentos cirúrgicos, de acordo com a necessidade identificada. 

Contribuir com a conscientização e a saúde bucal da população, executando tratamentos preventivos, tais como 
identificação da placa, aplicação de selantes, orientação sobre a importância da alimentação adequada, escovação e 
outras práticas correlatas. 

Realizar atendimentos emergenciais e tratamentos curativos, de acordo com o diagnóstico realizado, a fim de 
contribuir com a saúde bucal dos pacientes. 

Controlar ações preventivas e curativas, através do preenchimento de fichas, listas e prontuários, para garantir o 
recebimento de verbas e a atualização dos índices de Saúde do Município. 

Participar dos processos de compras de materiais de consumo, equipamentos, materiais didáticos e outros, 
identificando necessidades e informando, de acordo com o seu conhecimento técnico, as melhores alternativas de 
aquisição. 

Possibilitar aos pacientes o acesso a tratamentos não oferecidos pelo município, encaminhando a população com 
segurança para resolução de seu problema, de acordo com cada demanda identificada. 

Prezar pelo controle das doenças previamente instaladas, evitando infecções pós-operatórias e controlando a dor 
dos pacientes, prescrevendo e aplicando especialidades farmacêuticas indicadas em Odontologia. 

Participar de treinamentos, palestras, campanhas de promoção de saúde, entre outros eventos educativos, a fim de 
obter subsídios para implantar e implementar programas de saúde bucal, aprimorar técnicas, trocar experiências, 
entre outros.  

Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados em sua 
especialidade, bem como observar sua correta utilização. 

Acompanhar presencialmente, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

Realizar os procedimentos administrativos que competem a sua atividade profissional, tal como, a redação de 
atestados aos pacientes. 

Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para 
decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos 
internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. 
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Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como 
buscar soluções para eventuais transtornos. 

Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico 
do município. 

Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda. 

Enfermeiro (ESF) 

Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na Unidade de Saúde e na Comunidade, 
apoiando e supervisionando o trabalho dos A.C.S., bem como, assistindo às pessoas que necessitam de atenção de 
Enfermagem. (Portaria MS nº 648/06 alteração) 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; 

Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme 
protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; 

Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 

Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e 
idoso; 

No nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; 

Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; 

Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc; 

Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de 
Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 

Executar ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao 
adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso. 

Desenvolver ações para capacitação dos ACS e ao Técnico de Enfermagem. 

Promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária tanto com indivíduos sadios ou doentes. 

Realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando o indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários. 

Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as 
disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou os do Distrito Federal. 

Médico (ESF) 

O Médico da equipe preconizada pelo PSF deve ser um Generalista, atendendo a todos os componentes das 
famílias, independente de sexo e idade. Esse profissional deverá comprometer-se com a pessoa, inserida em seu 
contexto biopsicossocial, e não com um conjunto de conhecimentos específicos ou grupos de doenças. Seu 
compromisso envolve ações inclusive em indivíduos saudáveis. Suas ações são desenvolvidas na Unidade de Saúde 
e nos domicílios. 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 

Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e 
idoso; 

Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; 

Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na 
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; 
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Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 

Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 

Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contrarreferência; 

Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 

Indicar internação hospitalar; 

Solicitar exames complementares; 

Verificar e atestar óbito; 

Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade, tanto em consulta como nas visitas 
domiciliares; valorizar a relação médico/paciente e médico/família. 

Abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária com indivíduos sadios ou doentes; Executar as ações de 
assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso. 

Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

Acompanhar a execução dos Protocolos, devendo modificar a rotina médica, desde que existam indicações clínicas 
e evidências científicas para tanto; na eventualidade da revisão dos Protocolos ou da criação de novos Protocolos, 
os Conselhos Federais de Medicina e Enfermagem e outros Conselhos, quando necessário, deverão participar 
também da sua elaboração (Portaria MS nº 648/06 alteração). 

◼ CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

Motorista/Socorrista (SAMU) 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes. 

Conhecer integralmente o veículo e realizar a manutenção básica do mesmo. 

Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 
conhecer a malha viária local. 

Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema Assistencial local. 

Auxiliar o Técnico de Enfermagem componente de sua equipe na unidade de suporte básico de saúde nos gestos 
básicos de suporte à vida, nas imobilizações e transporte de vítimas. 

Realizar medidas de reanimação cardiorespiratória básica. 

Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar o Técnico 
de Enfermagem. 

Técnico em Enfermagem (ESF) 

Suas ações são desenvolvidas nos espaços da Unidade de Saúde e no domicílio/comunidade quando necessário 
realizando atividades de assistência básica com os procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão. 

Identificar famílias de risco com os Agentes Comunitários de Saúde. 

Contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às visitas domiciliares. 

Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco. 

Executar os procedimentos de vigilância sanitária epidemiológica nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à 
mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-
degenerativas e infecto-contagiosas. 

Técnico em Enfermagem (SAMU) 

Exercer atividades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, 
integrando sua equipe de unidade de suporte básico de vida, conforme os termos do Regulamento do SAMU 192 do 
Ministério da Saúde. Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a realizar 



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 004/2022 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  https://2022bcsaude.fepese.org.br 

*Alterado pelo Termo Aditivo 1 

 11 de novembro de 2022 Página 29 de 29 

procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional Médico Regulador através do sistema de Tele-
Medicina (informação e orientação), dentro do âmbito de sua qualificação profissional. 

Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob a supervisão à distância do profissional 
médico regulador. 

Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgências e emergências. 

Realizar manobras de extração manual de vítimas. 

◼ CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Agente Comunitário de Saúde 

O 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, distrital, estadual ou federal. 

Realizar mapeamento de sua área; 

Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 

Identificar área de risco; 

Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, 
exames e atendimento odontológico, quando necessário; 

Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; 

Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; 

Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias 
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 

Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; 

Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria 
do meio ambiente, entre outras; 

Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; 

Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe; 

Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade. 

Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 

Registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde. 

Estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. 

Realização de visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família. 

Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 
vida. 

Agente de Combate às Endemias 

Tem como atribuição primária o exercício de atividades de vigilância, prevenção, controle de doenças e agentes 
etiológicos, e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor do Município. 


