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O Município de São Manuel, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos interessados que foi 
efetuada a seguinte alteração no Edital Nº 01/2020 publicado em 06 de fevereiro de 2020, no Anexo I 
Descrição Sintética para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 

 
NO EDITAL Nº 01/2020 ONDE SE LÊ: 
 
Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; Promoção de ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; O 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; A realização de visitas domiciliares 

periódicas para monitoramento de situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os 

elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. O Agente Comunitário de 

Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da 

comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; II - haver 

concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; III - haver concluído o 

ensino médio. 

NO EDITAL Nº 01/2020 LEIA-SE: 
 
Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; Promoção de ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; O 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; A realização de visitas domiciliares 

periódicas para monitoramento de situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os 

elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. O Agente Comunitário de 

Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da 

comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; II - haver 

concluído o ensino médio. 

 
 

 

  


